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٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب
Ì¾النّا مقّدمة

ا¤Çقِّق بتأليفها قام جزءاً@, Ì¿ع أربعة ØËÉت الكتابموسوعةضخمة@, هذا
/@ اXصطفويى العّ.مةحسن ا1ٔستاذ Ìالكب	@, Ù»فXواhالكر القرآن مفردات ع�سغور عمَل ,@ Þ ãæنورا nوعا كامل إنسان هو

عـنه ولفظوالكشف مفهوم لكلِّ الواحد ãا¡قيـ� اXع� ع� والوقوف ومفاهيمه@,
وتوضيحه@/

تفسـ	 ã| ج Øyال هذا اتّبعوا ن ØW الكبار Ìين Ù»فXا من قليل عـدد هناك ا Ø[ر
العـّ.مـة غ	أّن قة@, متـفرِّ مواضع ã|و ع�نطاقTـدود القـرآن مفردات ـ@@وحسEبعض ا1ٕس.م تار± ã| Õ	نظ له ليس الّذيى الكتاب هذا ã| استطاع اXصطفويى
ãا¡قـي� اXع� ع� الوقوف ركز@@ـ@ Xاـ ع�هذا@ ي�ّددون ن ØW كبار باحثـون أفاد

الكـتاببأسـلوب قواعد وتناول ا£ـيد@, القرآن منمفردات مفردة لكلِّ الواحد
والتارOيّة@/ النّاحيةالعلميّة من ومستدّل فريدTكم

أ@نّه ã| هذا uجه ã| العّ.مة اعتمدها ã"ّال واXهمّة ا1ٔساسية اXبادٔي تتلّخص
من مفردة لكلِّ الواحد ãا¡قي� اXع� يتحّدد n ما اY1يات تفسـ	 اXمكن غ	 من

/@hالكر القرآن مفردات

دونشک@/ Îود Ø¿وال الغيب nبعا Ìكب	ع�ارتباط Ù»ومف Tقِّقفريد إنّه

القرآنومفاهيـمه بعضمفـردات ãæمعا ٕاّن أÌºته@ أفـراد عن وحسE@نُقِل
بتدويyا@/ فيقومفضيلته Îود@, Ø¿ٕا%ال الغيب nعا من له Øكانتتتج�@
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Ì¾النّا مقّدمة ٤

ا1ُو% نسخته ã| الكتابالنّفيسجاء تدوينهذا أّن ا1ٔخري كراماته ومن
تعديل@/ أو ٕا%شطب ا¡اجة دون

القيِّمة اXوسوعة هذه م يُقدِّ أن اXصطفويى العّ.مة آثار Ì¿ن مركز ÛÌ»وي هذا
القرآنيّة@/ الثّقافة الكرhوعّشاق القرآن Ìيى Ù»ومف العلFء ٕا%كافّة

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز
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oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
فراء السُّ أ¾Ìف ع� والّسُم والّصلوة ,@oالّرح ن ×aالّر ,@�Xالعا رّب � ا¡مد

الَمعصومين@/ الطاهرين وآله النبيّ�@, kخا واXرسل�@,
كتاب من الثـامن با�زء وعّز جّل وتوفيقـه وقّوتـه Mـوله فنبتدٔي وبعـُد@:@

الع�@/ حرف وأّوله ـ hالكر القرآن كلFت ã| ـ@@التحقيق

ãتوفي� وما مع�@, خ� ٕانّه ,@ ãالعا� اÌ¿Xوع هذا ã| وأستمّده تعا� �ا Ôوأستع�
/@hالكر ا�واد وهو عنده@, من Fّٕا Í½الن وما ,@�با Fّٕا

/@� ÒXالعا ربَّ يا علينا ل ÙÎ Òº ,@Ì Ù»تُع@Fو Ì Ø»َي رّب

موFنا أنت وIرaنا لنا وIغفر عنّا وIعُف أخطأنا أو نسينا ٕان F@تؤاِخذنا ربّنا
/@�aالّرا أرحم وأنت

بالعباد@/ بَص� �ا ٕاّن ,@�ا ٕا� أمريى ض واُفوِّ

اXصطفويى حسن
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oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
بابحرفالع�

عبأ@:

كّل وهو الِعبء@, ذلک من ِثقَل@/ ã| اجBع ع� يدّل واحد@, أصل عبأ@: ـ مقا
ُتباله@, n ٕاذا شيئاً@, به عبأت ما الباب@: ومن اFٔعباء@/ وا�مع الة@, Òa أو ُغرم من ل ßa
ٕاذا تعبيـة@, اُعبzّا الكتيبَة وعّبيُت الطِّيب@, عبأُت الباب@: ومن /@ِثقً له Qد n @كأ@نّک
Fبسـه ع� يشتمل Fٔ@نّه صحيح@, وقياسه اFٔ@كسـية@, من ÍÈب والَعباءة@: Çا@/ Òt هيّأ

وNمعه@/

وعّبيت أيضاً@/ وعباءات عباء وا�مع لغة@, بالياء والَعباية باXّد@, الَعباءة ـ مصبا
كّل ã| اللغت� ñN وبعÎÉم بفتحت�@, أعبَؤ الوعاء ã| ء ãÏ¿ال وَعبأت رّتبته@/ ا�يش@:
/@ Ó+ومع وزناً الثقل مثل مهموز والِعبء احتفلت@/ ما أيى به@: عبأت وما اXعني�@/ من

اXتاع وعبأُت وخلطته@, وصنعته هيّأته ٕاذا َعبْأً@: الطيب عبأُت زيد@: أبو ـ صحا
تعبـئة اòيل وعبّأت العـرب@, كم من كّل وتعبيئاً@, تعبئًة وعبّأته هيّأتـه@, ٕاذا َعبْأً@:
وYا ِعبء@, اXتـاع لِعدل ويقال اFٔعـباء@/ وا�مع مل@, ß¡ا والِعبء@: قال@, وتعبـيئاً@,
ما أيى َعبْأً@: بفـن عبأُت وما نظـ�ه@/ ء@: ãÏ¿ال وِعبء اFٕعـدال@/ واFٕعباء ِعـبآن@,

www.attaweel.com



عبث ٨

ا�يش@/ تعبية v@Fّمز يونس وكان باليُت@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الxّيؤ@/ من اFٔخ�ة ا¡الة وهو خر@, iFا الxيّؤ هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
تاّمة@/ مرتبة ã| الxيئة كان ٕاذا@ ـ ا�يش أو اXتاع@, َعبأ مصاديقه@: ومن

له@/ أو ٕاليه قاصداً مxيّئاً كان ٕاذا له@: أو ٕاليه الَعبأ ـ ومyا

كّل ã|حظفي مxيّئاً@, كان ٕاذا النظ�ـ أو الِعدل أو مل ß¡ع+ا[ الِعبء ـ ومyا
العرض@/ مقام ã| مxيّئاً كونه جهة مyا

آخـر وهيى واòروج@, للحركة الxيّـؤ عند ملبوسـة لكوuا الَعباءة@, ـ ومyا
مقصد@/ ٕا� ا¡ركة عند تلبس لباس

أو النـفس tيّؤ هو Ø ãا¡قي� ومعناه به@, ãاُبا� F أيى به أعبأ F قوGم ـ ومyا
شخص@/ أو بأمر للمقابلة tيئته

/@٧٧ . ٢٥ ـ لِزاماً َيكوُن َفَسوَف Ôrب كَذَّ َفَقد ُدعاؤكُم لَْو� ã Ùèَر ِبكُم َيعبؤ ما ُقل

بكم واFرتباط ٕاليكم والتوّجه ]قابلتكم مxيّئاً يكون أن تعا� � ينبغيى ما أيى
rكّذب فقد rوأن عليكم@, واFٕنعام والفح �òوا الصح ٕا� دعوتكم جهة من Fّٕا

عليكم@/ لزاماً التكذيب هذا يكون وسوف ورسوله@, بدعوته kوكفر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عبث@:

يعَبُث َعِبث وقد لَِعباً@/ أيى ـ عبثاً خلقنا@كُم ا Ø̂ أ@ Ôrأفحسب ـ ٣٣٢ . ٢ الxذيب
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٩ عبث

ã| له مفعول Fٔ@نّه عبثاً@: ونصب باله@, من وليس يعنيه F ]ا Fعٌب عابث@: فهو َعبَثاً@,
لغة وفيه عبيد@: أبو قال وُدفُته@/ وِمثتُه َعبَثاً@, أعبَثُه اFِٔقط عَبثُت الفّراء@: وعن اXع+@/
جراد@, فيه وNعل يُطبخ طعام بالغ�@: الَغبيـثة :@ اFٔمويى وقال بالغ�@/ غبثته أخري@:
خلط ٕاذا َعبْثاً@: يعبَثه اFِٔقط عَبث مصدر العبث ّكيت@: السِّ ابن وعن أيضاً@/ الغثيمة وهو

اòلط@/ والَعْبث@: اXصل@/ لغة@: ã| الَعبيث الليث@: وقال الَعبيثة@/ وهيى بيابسه@, َرطبه

عابث@, فهو تعب@, باب من فيه@, فائدة F ]ا ولِعب عمل َعَبثا@: َعبث ـ مصبا
تقّلبه@/ عن كناية الدهر@: به وعبث

وأنا اFِٔقط َعبـث يقال لط@, Òòا ع� يدّل واحـد@, صحيح أصل عبث@: ـ مقا

ã| ويقال ِخلط@/ كّل والَعبيث@: الشمس ã| وNفّف َلط ÔO وهو َعبيث@, وهو عبثاً@, أعِبثه
الفعـل وهو الَعَبـث هذا@: ع� قيس ا ØWو َحيَّـ�@, من ِخلط أيى َعبيـثة@, الواديى هذا
Fيعنـيه عابث]ا وهو َعبَثاً@, عِبث@َيعَبث تقول صواب@, وخلوص ع�استواء F يُفعل

باله@/ من وليس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

غـرض له يكون أن دون من العمـل هو اXـاّدة@: هذه ã| الواحد اFٔصل أّن
وغـ�ه@/ اXقصود فيه اختلط ما ع� تطلق اFعتبار وwذا مقصودة@/ وفائدة Ø ã8عق
والَعـبيثة@, الَعبيث ع� وتطلق اXنظـور@/ هو ما وF@ينتج مفـيد@, غ� حينـئٍذ فيص�
له F@ينـتج ما به عمل ٕاذا الدهـر به عبث ويقال /@Fzف فائـدة F مطبوخان F Øuفكأ

فائدة@/
واXزاح@: واللعب واللهو واللغو الباطل وب� اXاّدة ب� والفرق

وفائدة@/ نتيجة ٕا� يتوّجه أن دون من به@, يلتّذ بعمل اشتغال فاللعب@:
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عبد ١٠

وIّقق@/ ثبوت له ليس ما وهو ا¡ق@, يقابل والباطل@:
وروّية@/ تفّكر غ� من ويقع به يعتّد F ما واللغو@:

نتيجة@/ ٕا� نظر دون من به وتلّذذ ٕاليه [ايل لک يكون ما واللهو@:
وهزل@/ ومداعبة استيناس واXزاح@:

/@١١٥ . ٢٣ ـ تُرَجعون � ٕالينا وأ@نَّكُم َعَبثاً َخَلقنا@كُم ا Ú̂ أ Ôrأَفَحِسب

ا¤سن Øñيتم@nو للصا¬@والطا¬, وجزاء وحساب معاد يكن@Gا n فٕاّن@اòلقة@ٕاذا
والتضيق الدنيويّة اXاّديّة اFبتءات هذه مع ØDس Fو ولغواً@, عبثاً فتكون ء@: ãÏ»Xا من

والروحانّية@/ والسعادة بالgال تتعلّق ã?ّال اGFٕ×يّة التكاليف هذه ومع معيشxا@, ã|
ٕا� السـ� ã| ا£Çاهدة مع+ fا باXوت@: الفوت ٕا� منxية ا¡ياة كانت وٕاذا

والتبتّل@/ الروحانيّة وIصيل النفس وtذيب الðكية

التنازع وحصول , اXاّديى العيش ã|@التوّغل يوجب هذا أليس n@@يكن@معاد: وٕاذا
والفساد@/ والبغيى والظلم والقتل واFختف

.@@٢٦ ـ Çُلدوَن ÒH َلَعلَّكُم َمصـانَع وتتَِّخذون َتعَبـثون آيَة َريٍع بُكلِّ أَتْبنوَن
/@١٢٨

احتياجهم@: حدود ع� الزائد اXرتفعة@, اòارجة ãÏÈراFٔا ã| بناؤهم كان فٕاذا
ـ عبثاً Fyبي وما واFٔرض ال«Êوات بناء يكون أن Nوز فكيف عليه@: ويذّم عبثاً@, يعّد

ِليعُبدون@/ ٕاّ� وإ�نَس ا�نَّ َخلقُت َوما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عبد@:

عـابد@, والفـاعل واòضوع@, اFنقـياد وهيى عبادة@, أعبده �ا عبدت ـ مصبا
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١١ عبد

له ليكون ٕايّاه ملكته فناً@: زيداً وأعبدت ّر@, Ô¡ا خف والعبد وَعبَدة@/ ُعبّاد وا�مع
غِضب َعبَداً@: وعِبد عبداً@/ ذه ØHٕا وعّبده@: واستعبده فعل@, العـبد من يشتّق nو عبداً@,

الَعبدة@/ ËºFٕوا ,@ Ó+ومع وزناً َغَضباً

اFٔصـل� ذينک من واFّٔول متضاّدان@/ F Øu@كأ صحيحان@, أصن عبد@: ـ مقا
وا�Fعة اXملوك@, وهو العبد@, ـ فاFّٔول وِغلظ@/ شّدة ع� واiFخر ل�وُذّل@, ع� يدل
ب� ما تفرقة ع� اجتمعوا العامّة أّن Fّٕا اòليل@: قال الِعباد@/ وهم أعبٍُد@, وثثة العبيد@,
,@فعً منه يَشتقّون نسمعهم nو الُعبودة@, Øب� عبد هذا يقال اXملوك�@, والَعبيد �ا ِعباد
Fّٕا يقال ف ِعبادة@: يَعبُد عبَد وأمّا بالعبودة@, وأقّر عبداً صار أيى َعبُد لقيل اشتُّق ولو
فـناً@: واستعبدت بالعبادة@/ اXتفّرد فاXتعبِّد@: تعبّداً@, يتعبّد وتعبَّد تعا�@/ �ا يعبد Xن
يـقال Fك عبدة@, العبد وتأنيث عبداً@/ جعله ٕاذا فناً فن أعبََد ويقال عبداً@/ ذته ØHا
الُمعبَّد@, الطريق الباب ومن أيضاً@/ البع� به يوصف الذلول@, والُمعبَّد@: وWلوكة@, Wلوك
ثوب هذا ويقال بة@, والصَّ القّوة وهيى الَعبَدة@, ـ اiFخر واFٔصل اXَذلّل@/ اXسلوك وهو
هو يقال وا¡ميّة اFٔنَف مثل الَعـبَد القياس هذا ومن قويّاً@, َصفيقاً كان ٕاذا َعبَدة@, له
غِضب مَن أّول أيى العاِبدين@@, ُل أوَّ فأنا َوَلد ن ×aللّر كاَن ٕان ـ Ì Ø»ُوف اFٔمر@/ ذا ßG يعبد

قوله@/ من وأِنف هذا عن

وقوGم اXوطوء@/ اXذلَّل وهو اXعبَّد@, الطريق من العبد واشتقاق ـ ١٠ اFشتقاق
يكـون أن وZكن بالقَطران@/// مهنوء ]ع+ ويكون مذلّل@, مع+ ã| يكون معبَّد@, بَع�
عـنه@: �ا ãÏÈر طالب ãèأ بن Ø ãع� قال اFَٔنف@/ وهو الَعبَد من ومَعبد ُعبيدة اشتقاق

فسكّت@/ أنفت أيى ,@ فَصمتُّ عِبدُت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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عبد ١٢

والتحقيق@:

وهذا اFٕطاعة@, مع مو� قبال ã| التذلّل غاية هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
با�عل@/ أو باFختيار أو بالتكوين يكون اXع+

:@ ã| Fك فاFّٔول

/@٩٣ . ١٩ ـ َعبداً ِن ×a الرَّ ãçآ ٕاّ� رِض وأ�َ Êواِت Ú»ال ã|َمن ُكلُّ ٕان

/@٦١ . ٦ ـ َحَفظَة َعَليكُم وُيرسل ِعباِده َفوَق القاهُر وهَو

/@٥٦ . ٥١ ـ ِلَيعُبدون ٕاّ� وإ�نَس نَّ ß�ا َخلقُت َوما

ã|و اُمورهم جريان ã| عباداً يكونوا أن وع� الكيفيّة هذه ع� خلقxم أيى
طـبق مطيعـ� خاضع� متذلِّل� كوuم اسـتعداد فzم فقّدر ا¡ـياة@, وٕادامة البقاء

َعبداً@/ ِن ×a الرَّ ãçآ ٕاّ� ية@: iFا ã| Fك وهذا التكوين@/

Mسب F و]قتضاه@, التكوين حسب ع� التذلّل هو التكوينّية@: العبوديّة فٕاّن
والتفّكر@/ التعقّل وباقتضاء ّ الثانويى اFختيار

/@ ّ اFختياريى أو العبودّية@, مطلق ِلَيعُبدون@: ـ قوله ã| يراد أن وZكن
:@ ã| Fك ãæوالثا

/@٦٥ . ٧ ـ Lَا اعُبدوا َقوم يا قاَل

/@٣ . ٧١ ـ وأطيعوِن واتَّقوه Lا اعُبدوا أن

/@٧٩ . ٣ ـ Lا دون ِمن ã� عباداً كونوا للنّاس يَقول Ú Ôj
/@٢ . ١٠٩ ـ َتعُبدون ما أعُبُد � الكاِفروَن ا Ûv@أ يا
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والتفّكر@/ التعقّل وMسب طوعاً التعبّد هو باFختيار@: العبادة فٕاّن

:@ ã| Fك والثالث

/@١٧٨ . ٢ ـ بالَعبِد والَعبُد با¡رِّ رُّ Ô¡ا

/@٧٥ . ١٦ ـ ء ãÏ Ò¾ َع� َيقدر � لوكاً ÒW َعبداً Qًََمث Lُا ÍÈَب
التكوينّية@, العبوديَّة ّ الت¿Ìيعيى ّ اFٕختياريى التعبّد تطابق هو ا¡قيقّية@: فالعبوديّة
الغـرض ويـفوت Fyبي Dف التضاّد يلزم Fّوٕا التكوين@, يطابق أن Fزم الت¿Ìيع فٕاّن

واòلق@/ التكوين من اXقصود
تعا�@: قال Fك وهذا

/@٢١ . ٢ ـ َخَلَقكُم الَّذيى ربَّكُم اعُبدوا النّاُس ا Ûv@َأ يا

/@٥١ . ٣ ـ oُمستق Íاط ß¼ هذا فاعُبدوه وَربُّكُم ã Øèَر Lَا ٕانَّ

ويكون واòلق التكـوين برنا¶ يوافق الّذيى الطريق هو oسـتقXا فال½Íاط
التكـوين@: ع� ّ الت¿Ìيعيى السلوك انطبق فٕاذا الكيفـيّات@, من عليه ُخلق ما مطابق

الثابت@/ ا¡ّق ٕا� الوصول فيصدق

تعا�@: قوله مع+ وهذا

.@@١٥ ـ Ô!اليَق يأِتيََک Ø"َح َربّک وWعُبد الّساِجدين ِمَن وكُن ربَِّک مِد ßMَفَسبِّح
/@٩٩

العـظمة من القاطع@, والواقع الثابت هو ما و¾Îود ا¡ّق هو ما ٕا� بالوصول
غ� اFٔبديّة اFٔزليّة اXطلقة وا¡ياة يتناهي F ]ا التامّة والقدرة تعا�@, �ا ã| وا�ل

/@Lا ٕا� الُفقراُء Ôrأن ـ اòلق ã| وا¤دوديّة واFحتياج الفقر Øj فيه@, ا¤دودة
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مـقام وهـو اليق�@, حّق عليه يطلق الواقعة@: حقيقته ع� اXع+ هذا وٕادراك
ـ ا¢لَصون وأنبـياؤه اXنتخبون الصا¡ون أولياؤه يوصف وبه التاّم@, الكامل اZFٕان
الُمخَلصـين@, م Ôyِم عبـاَدك ٕاّ� َعبـدنا@, َع� لنا نزَّ ا ØW َريب ã| أيّوَب@, َعْبَدنا واذ@كُر

/@Qًلَي ِبَعبِدِه أÌºي الَّذيى ُسبحان

وع� والضل اLFراف فهو التكويَن@: اFختياريّة العبوديّة خالفت ٕاذا وأمّا
واFٔشجار والكوا@كب واFٔصنام اFٔوثان عبادة ã| Fك ,@oستقXا وال½Íاط ا¡ّق خف
�ا خـلُق قـاطبة ا Øuفٕا والعقول@, واFٔرواح ئكةXوا اFٕنسان من واFٔفراد واFٔنعام

ومعاُدها@/ مبدؤها وٕاليه أمره ومن

وخَضع وجّل@, عّز � العبوديّة اختار مَن مyم@, بون اXقرَّ ا¢لَصون والصا¡ون
رفيع ٕا� اFٔنانيّة وÇTو بالفناء ووَصل وعظمته@, جله قبال ã| واòضوع الذلّة بBم

اXطلق@/ التوحيد مقام

تعا�@/ �ا عظمة ã| فان هو من قبال ã| التعبّد يصّح فكيف

/@٧٦ . ٥ ـ َنفعاً و� اً ØÍÈ َلكُم �Zلک ما Lا دون ِمن أتعُبدوَن ُقل

/@٣٥ . ٣٧ ـ َتنحتون ما أتعُبدوَن قال

/@١٧ . ٣٩ ـ َيعُبدوها الطّاغوتأن اجتَنبوا والَّذيَن

/@٦٠ . ٣٦ ـ ُمب! َعُدوٌّ َلكُم ٕانَُّه يطاَن الشَّ تعُبدوا � أن

/@٤٠ . ٣٤ ـ َيعُبدون كانوا ا@كُم ٕايّ أهؤ�ء للَمQئكَة يَقول Ú Ôj
وهـو وجل عظمة له من مقابل ã| تكون أن Fزم واÇòضوع اFٕطاعة فٕاّن
أزمّـة بـيده الّذيى النافع ا¡افظ اòالق الرّب hالكر ن ×aالّر واXفضل ا¤سن اXنعم

قدير@/ ء ãÏ¾ كّل ع� وهو اFُمور
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وبقائه تكّونه ã| Tتاج Uلوق وهو وضعف وافتقر عجز Xن العبوديّة وF@يعقل
ودوام@/ وحياة واقتدار ثبات له وليس ومعيشته

/@١٧ . ٢٩ ـ ِرزقاً َلكُم لكون ÒZ�Lا دوِن ِمن َتعبدون الَّذيَن ٕانَّ

ÇXا Fًبد يكون ما ٕاعطاء وهو الرزق@, هو ا Ø̂ ٕا اXعيشة وبقاء ا¡ياة ٕادامة فٕاّن
ا¡ياة@/ تدوم Ø?ح وQديدها القوي@, من يتحلّل

ã| اXتداولة والرسوم الشعائر ]حافظة أو السابق�@, باء iFا بتقليد العبوديّة وأمّا
واهية بتصـّورات أو وروّيـة@, وتفّكر Iقـيق غ� من ٕاتّباعاً أو القـوم@, أو البلد أهل
العلم@واXعرفة@والدّقة@/ عن@مñان@التعّقل@وعن@ضوابط @خارجة فهيى ات: ØYت@وتووHّي

/@٧٠ . ٧ ـ آباؤنا َيعُبد كاَن ما وَنذَر وحَدُه Lَا لنعُبَد أِجئَتنا

/@١٠٩ . ١١ ـ َقْبل ِمن آباؤهم َيعبُد F كَ ٕاّ�@ يعُبدون ما

�òوا والفضل الّرaة أنواع قاطبة فهيى العـبودّية@: ع� اPXتّبة ثار iFا وأمّا
Fٔن ا¤Çّل وقـابليّة اFستعداد Iقّق ãÏÉيقت العـبوديّة Iقّق فٕاّن والفح@, والسعادة
واFٕحسان@, والفضل ا�ود ٕاليه ويتوّجه hالكر الرaن �ا وا�òمن الرaة به يتعلّق

كب�@/ فضل ذو فٕانّه

/@١٩ . ٤٢ ـ الَعزيز ّ الَقويى وهَو َيشاء َمن َيرزُق ِبعباِده لطيٌف Lا

/@٢٧ . ٤٢ ـ أ�َرض ã| َلَبغوا ِلعباِده زَق الرِّ Lُا بَسط ولَو

/@٣١ . ٣٥ ـ ب(َبص( Ò Òò ِبعباِده Lا ٕانَّ

/@٦٥ . ١٧ ـ Qًَو@كي +بربّک وكَ ُسلطان zم َعلَ لََک لَيَس ِعباديى ٕانَّ

/@٦٨ . ٤٣ ـ زنون ÒI Ôrو�أن اليَوم َعَليكُم خوٌف � ِعباِد يا

www.attaweel.com



عبد ١٦

/@٣٦ . ٣٩ ـ َعبَده بكاٍف Lُا أليَْس

اLFراف يوجب فٕانّه wا@, والكفر العبادة عن اFستكبار العبودّية@: قبال ã|و
وcول الرaة وبسط �òا ٕافاضة عن َرم ÔJ وبذلک اòلق, وبرنا¶ مس�التكوين عن

داِخرين@/ Ò Úsَجَه َسَيدُخلوَن ãçِعباَد َعن وَن ß/َيسَتك الَّذيَن ٕانَّ ـ واFٕحسان@ الفضل

لوازم ومن Vازيّة ãæعاf الغضب@والقّوة@والصبة@واFٔنف@وا¡مّية@: oمفاه وأمّا
والغضب القّوة@والتصّلب@وا¡مّية@والتأ@ّنف@فيه@, يزم ء ãÏ¿القاطع@ل التعبّد فٕاّن العبوديّة,

خفه@/ ع�

تعا�@: قوله وأمّا

ـ وأ�َرض واِت مى السَّ َربِّ ُسبحاَن العاِبدين ُل أوَّ فأنا ولٌد ـِن ×a للرَّ كاَن ٕان ُقل
/@@٨١ .@٤٣

التامّة واFٕطاعة الكامل واòضوع العبادة من اFُو� الدرجة ã| كونه فاXراد
استعداد ويوجب اقتضاء يوجد اXع+ وهذا اFرتباط@, وحصول اXعرفة عن الكاشفة
ارتباطاً الناس وأشّد وُخلقاً@, َخلقاً به اòلق وأشبه الوالد من الولَد فٕاّن له@, ولداً @كونه
اXعبود صفات عن واFطّع اXعرفة تزم العبوديّة ٕاّن ـ وأيضاً والباطن@/ الظاهر ã|

ظهوراته@/ مقامات وعن

حقيقًة@, َولَد ِ�ِ كاَن ٕان الكرZة: اiFية مع+ ã|@أن@يقال واFٔوفق@بالتعب�بال¿Ìط
بل أظهر اXع+ وهذا والِده@, � العـبوديّة ظّل ã| له@, ومطيع خاضع أّوَل أنا فأ@كون

وأبلغ@/ أ¼Íح

تعا�@: قوله ã| الَعبيد وأمّا

/@١٨٣ . ٣ ـ للَعبيد بظQّم لَيَس Lا وٕانَّ
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Fك ع�ارتفاع يدّل فاFٔلف والياء@, اFٔلف فرق هو العباد@: وب� بينه الفرق فٕاّن
واKفاض@/ انكسار ع� يدّل الياء أنَّ

اFنكسار غاية ã| كانوا ولو عباده يظلم F تعا� �ا أّن ٕا� ٕاشارة به والتعب�
واFحتياج@/ والضعف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ع	@:
خـر@, iFا ا�انب ٕا� قطعـته وعبوراً@: قتل باب من عVاً الyر عVت ـ مصبا
وعVُت قَنطرة@/ أو سـفينة من عليه ÒVيُع ما :@ ÒVع ßXوا للعبور@, هو uر َشّط والَمعَبُر@:
مررُت@, ]ع+ السبيل وَعVت مبالغة@/ وبالتثقيل tÌا@, Ø»ف وعبارة@: أيضاً َعVاً الرؤيا
]ع+ يكون واFعتبار@: /@ Ó+ع[ الدراهم@واعتtVا@: وعVت الطريق@/ ماّر السبيل@: فعاِبر
اFّتعـاظ@/ ]ع+ ويكون ألفاً@, فوجدtا الدراهم اعتـVت مثل واFمتحان@, اFختبار
وbع والتذّكر@, اFتّعاظ أيى ÏÉم ]ا واFعتبار العVة اòليل@: قال منه@/ Ëºٕا والِعVة
والَعب�@: ا¡كم@/ ترّتب ã| ء ãÏ¿بال ]ع+اFٕعتداد واFعتبار الِعVة ويكون /@ ÒVِع العVة
عـنه@, تكّلمت فن عن وعVت معروف@, ِطيب :@Vوَعن الِطيب@/ من Qمع أخط

/@ Øيب� أيى الضم�@, ã| ØFع ÙVيُع واللسان

ُت ÒVع يقال ء ãÏ¿ال ã| ØãÏÉXوا النفوذ ع� يدّل واحد صحيح أصل :@Vع ـ مقا
والَمعبر@: علÇzا@/ ُيساَفر F@يزال أسفاٍر@: ÔVُع ناقة ويقال َشـّطه@/ ر@: Úyال وَعVا ُعبوراً@,
ماّر@/ أيى سبيل@, عاِبر ورجل ر@/ Úyال علzا ÒVيُع سفينة :@Vع ßXوا للعبور@/ ُهئِّي uر شّط
وقوGم َعVة@/ نفسه أيضاً والدمع َجريه@, الدمع َعVة اòليل@: قال الَعVة@, الباب ومن
Fّٕا F@يكون فهذا ة@, ßVوَع عVي واXرأة َعVاُن وهو ا¡زن@, من اً ÒVَع ÒVيَع فن ßVَع ـ
اً ÖVَع يعـVها ؤيا الرُّ ÒVع الباب@: ومن عVتـه@/ جرت ٕاذا ÒVاسـتع ويقال بكاء@, Ø Òjو
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يص�من Fٔ@نّه الyر@, ُعبور هذا ã|القياس ووجه Ìها@, Ø»ف ٕاذا تعب�اً@: ها ØVويُع وعبارة
وجه@/ ٕا� وجه من wا يأخذ الرؤيا Ì Ø»مف كذلک ,@ ÖVِع ٕا� àVِع

اXاء بتجاوز فيختّص العبور فأمّا حال@/ ٕا� حال من Qاوز :@ ÖVالَع أصل ـ مفر
ٕاليه@/ ÒVيُع حيث �انبه الyر ÔVع ومنه قنطرة@, أو ع�بع� أو سفينة ã| أو بسباحة ٕامّا
وأمّا الدنيـا@/ قنطرَة وا ÒVع م Øu@كأ ماتوا ٕاذا القوُم ÒVوَع للدمع@/ الع� ÔVَع اشتّق ومنه
واFعتبار السامع@/ dع ٕا� اXتكلّم لسان من اGواَء العابر بالكم Uتّصة فهيى العبارة
Uتّص والتعب� ]شاهد, ما@ليس ٕا� اXشاهد معرفة من @يتوّصل@wا ã?ّال والعVة@با¡الة
التأويل فٕاّن التأويل@, من @أخّص وهيى ٕا�باطyا, من@ظاهرها العابر وهو الرؤيا بتعب�
/@ ّ الَعVيى عليه ترك :@ ÒVمُع وشّط الyر@/ Vَع ع� ينبت ما ّ يى ß ÖVوالَع غ�ه@/ ã|و فيه يقال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خصوصيّة حالة,@وفzا أو أمر عن@جريان@أو Vاوزة @اXاّدة: ã| أّن@اFٔصل@الواحد
Iقّق بعد Fّٕا يتحقّق Fو ,@ ّ معنويى أو Ø ãعق� أو ّ ماّديى موضوع ã| جانبzا@, ã| ليست

ا£اوزة@/

ع� ا¡ركة حالة فيه يحـظ اXرور أّن وا£اوزة@: اXرور وب� بيyا والفرق
ء ãÏ¾ ٕا� أو ء ãÏ¾ عن اXطلق التجاوز فzا يحظ وا£اوزة ا¡ال@/ ã|و فعً ء ãÏ¾

وس�@/ Ìºي ـ راجع ـ أعّم وهيى

والعبارة@: والتعب� واFعتبار الَعVة ـ oمفاه وأمّا

وهـذا خارجها@, ٕا� الع� حدقة عن تتجاوز الدمعـة فٕاّن Xّرة@: فَعلة فالَعVة
فتطلق ا¡زن@: حال ã| غالباً العـVة وقوع كان وØXا العـ�@/ أجزاء ã| يتحقّق Qاوز
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Qّوزاً@/ عليه اXاّدة
ٕاذا العـاقل اXتفكِّر الرجل فٕاّن وأخذه@, العبور اختيار ]ع+ افتعال واFعتبار
روحانيّاً@, أو دنيويّاً معيشxا جريان ã|@وينتج مyا يستفيد مفيدة@: وقضايا اُموراً شاهد
نظرُه اXؤمن ـ نف«Îا ٕا� اòارج ã| يشاهد ØFع يتجاوز فهو حاtFا@, ع� ويُطبّقها

ِعVة@/

العبور@/ من نوع وهذا النوع@, ع� تدّل ِفعلة والِعVة

الرؤيـا@, ã| واقع هنا اXشاَهد فٕاّن اFعتبـار@: من قريب أيضاً للرؤيا والتعب�
علzا@/ ويطبّقه خارجيّة اُمور ٕا� يشاَهد ØFع يتجاوز والُمعّبر

تبَيّـنه خارجيّة وألفاظ كلFت ٕا� مقصود مع+ عن عبور فهو العبارة@: وأمّا
ملفوظ@/ ٕا� مفهوم عن Qاوز فهو وتوضحه@,

واضح@/ اòارجيّة اXوضوعات ã| وأمثاله الyر ã| والعبور

اFستعFل فيكون Fّوٕا اFٔصل@, مصاديق ã| تحظ أن Fبّد اXذكورة فالقيود
مناسبة@/ ّ بأيى Qّوزاً

/@٢٦ . ٧٩ ـ Ï¿ ÒOن Ò ßX ةً Ò/َلِع ذلَِک ã| ٕانَّ

/@٤٤ . ٢٤ ـ أ�بصار ãُ�و� ةً Ò/َلِع ذلَِک ã| ٕانَّ

/@١١١ . ١٢ ـ أ�لباب ãُ�و� ةٌ Ò/ِع َقَص½Îم ã| كاَن َلَقد

/@٢ . ٥٩ ـ أ�بصار ãاُو� يا وا ß/فاعت

جهة ã| الوقائع هذه من واستفيدوا وخذوها اFُمور هذه ã| العVة اختاروا أيى
أنفسكم@/

www.attaweel.com



عبس ٢٠

ع� وF@يطّلع ء ãÏ¿ب Zّر Fو ء ãÏ¾ ٕا� F@ينظـر واFٕصح اXعرفة طالب فٕاّن
حياته@/ برنا¶ ã| منه Vويعت Fّٕا ء ãÏ¾

/@٤٣ . ١٢ ـ ون Ô/تَع ؤيا للرُّ Ôrُكن ٕان َ رؤيايى ã| ãæأفتو @Qٔالَم ا@ Ûv أ يا
وهـذا اòارجّية@/ اFُمور ع� وتطبيقها الرؤيا تعب� ع� قادرين rكن ٕان أيى
الذوق وع� الطبيعّية@, اFُمور ع� اXنطبقة اXثاليّة الصور ع� اFطّع ع� يتوقّف

والتطبيق@/ واFستنباط اFستنتاج وقّوة

َتقولونو� ما َتعَلموا Ø"َح ُسكاري Ôrوأن Qة الصَّ َتقربوا � آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@أ يا
ُموا َفَتَيمَّ جاء@/// أو َع�َسـَفٍر َمرÏÈأو Ôrُكن وٕان تغَتِسلوا Ø"َح َسبيل عابريى ٕاّ� ُجُنباً

/@٤٣ . ٤ ـ َصعيداً

Lَوها والقصِد آخر Tّل أو مسجد ã| تقام صة ٕا� القرب جواز عدم اXراد
الصة جانب ٕا� ãÏ¿Xوا ا¡ركة له ف@Nوز ُجنباً, كان ٕاذا وهكذا متوّجهاً, n@يكن ٕاذا

فzا@/ توقّفاً F عبوراً قصده يكون بأن النقطة@, تلک من العبور مورد ã| Fّٕا تقام ã?ّال

Fَو ـ بقوله ØVيع أن حينئٍذ الّزم فٕاّن ٕاقامxا@, الصة@: قرب من اXع+ وليس
ـ قوله عليه ويدّل وٕاقامxا@/ مyا القرب تقصدوا F أيى ُتصّلوا@/ Fو ـ َة الصَّ تُقيموا
حال يعّم مطلق يقول العلم والتوّجه ]ا فٕاّن َسبيل: عابريى وٕاّ� ما َتقولون, َح"Ø َتعَلموا
سبيله@/ ã| ãÏ¿Xوا ا¡ركة بل الصلوة@, ٕاقامة ز N@Fوِّ السبيل عبور وٕاّن وغ�ه@/ الصلوة

الضعيفة@/ اFحFBت ã\وتنت الكرZة@, اiFية من اXراد فاتّضح
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عبس@:

يِبس ما الَعَبس@: وأصله ء ãÏ¾ ã| تكّره ع� يدّل صحيح أصل عبس@: ـ مقا
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٢١ عبس

عبَس منه واشتّق الشاء@/ من كالَوَذح اFٕبل من وهو وغ�ه@, َبعر من َنب الذَّ ُهْلب ع�
منه@/ ذلک ك[ ٕاذا وَعبّاس غضبان@, الوجه@: عاِبس وهو ُعبوساً@, يَعِبس الرجل

,@ يى Ød وبه عابس@, فهو وجهه@, قطب ُعبوساً@: ÍÈب باب من عبَس ـ مصبا
ما والَعَبس@: َعبوس@, فهو اشـتّد@, اليـوُم@: وعبَس /@ يى Ùd وبه للمبالغة@, أيضاً وعبّاس

/@ يى Ød وبالواحدة َعَبسة@, الواحدة والبعر@, البول من وLوها الشاء أذناب ع� يبس

وَعبْساً@/ ُعبوساً يعِبس الرجُل َعبَس /@Ì¿الِب ضّد والُعبوس@: ـ ٤٤ اFشتقاق
بَذَنبه@/ اFٕبل من الفحل خطر من لِصق ما والَعَبس@:

وقد التجهُّم@/ والتَّعبُّس للمبالغة@/ ُشـّدد وجهه@: وعبَّس كَلح@/ عَبس@: ـ صحا
ومنه اFٔسد@, والعنَبس@: شديد@/ أيى َعبوس ويوم يِبس@/ أيى فن يد ã| الوسخ عِبس

الرجل@/ يى Ùd
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أ@نّـه Ì»الب ã| سبق وقد حزن@/ مع انقباض هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
ـ بعده ويذكر العبوس@, بعد حاصلة حالة وهو بعجلة@, أوانه قبل عمل أو أمر حصول

/@Ì Ò» وبَ َعبََس Ú Ôj
آثاره@, من يكونان والغضب الشّدة أّن Fك الُعبوس@/ قبل Iصُل مقّدمة فالتكّره

اFٔصل@/ من وليسا Iّققه@, بعد ويتحّصن

فيه@/ وتكّره انقباض ]ناسبة فهو الشاة@: بأذناب لِصق ما وأمّا

/@١ . ٨٠ ـ أ�َعمي جاَءُه أن Úوتََو� َعبََس

/@٢٢ . ٧٤ ـ Ò/واسَتك أدبََر Ú Ôj Ì Ò» َوبَ َعبََس Ú Ôj
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عبقر ٢٢

الُعبوس@/ آثار من والبسور ã Øفالتو�

/@١٠ . ٧٦ ـ َطريراً Òe َعبوساً@ َيوماً@ َربِّنا ِمن اُف ÒK ا@ ٕانّ

اFنقباض فٕاّن وغ�هم@/ العقول ذويى ã| تستعمل الُعبوس ماّدة أّن ع� يدّل
جريان ã| Ì Ø»وتع انقباض عن عبارة اليوم ã| والُعبوس Mسبه@/ ء ãÏ¾ كّل ã| والتكّره

َعس(اً@/ الكافريَن َع� يوماً@ وكاَن تعا�@: قال Fك أموره@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عبقر@:

كّل ٕاليه نسـبوا Øj ا�ّن@, أرض من أ@نّه العرب تزعم موضع الَعْبـقر@: ـ صحا
وbع@, واحد وهو ,@ ّ عبقريى فقالوا وقّوته@, صنعـته جودة أو حذقه من تعّجبوا ء ãÏ¾
وهيى ,@ ّ عبقريى ع� يَسُجد كان ٕانّه ـ ا¡ديث ã|و عبقرّية@/ ِثياب يقال عبقرّية@, واFُن^

ّ عبقريى وهذا ,@ ّ عبقريى ظلم قالوا م Øu@أ Ø?ح والنقوش اFٔصباغ فzا ã?ّال الُبُسط هذه
ـ بعÎÉم وقرأ ِحسان@/ ٌّ عبقريى قال تعارفوه ]ا �ا خاط}م Øj ,@ ّ القويى للرجل قوم@,

/@Fٔتٔ ال«Ìاُب@: وعبَقر نسبته@, ع� مع ÔN F اXنسوب Fّٔن خطأ@, وهو ,@ ّ َعباِقريى

قال عبقر@/ جّن م Øu@كأ ـ اXثل ã| يقال ا�ّن@, كث� بالبادية موضع عبقر@: ـ لسا
ابـن قـال الديباج@/ :@ ّ والعبقريى عبقرّية@, واحدtا الثخان@, الطنافس ّ العبقريى الفّراء@:
قرية وعبَقر قال@, عبقرّية@, الواحدة الُبُسط@, من ÍÈب ّ والعباقريى ّ والعبقريى ِسيده@:
منسوب لكّل مثً فصارت الثياب@, أجود فثياwا والُبُسط@, الثياب فzا ÏØ¾تَُو با¨ن
أبا سألت :@ ّ اFٔصمعيى قال ٕاليه@/ نسبوه مُتناه ء ãÏ¾نعت ã| بالغوا Fّفكل رفيع@, ء ãÏ¾ ٕا�
قـوم سـيُّد هذا كقولک قوم ّ عبقريى هذا يقال قال@: @؟ ّ العبـقريى عن العء بن عمرو

ذلک@/ وLو م Øvوقو وشديدهم وكب�هم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٣ عتب

والتحقيق@:

الكـلمة وهذه والتفّوق والقّوة القاطعية هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اFٔصل أّن
وا�Çهر@, الشّدة ع� للدFلة الباء فيه زيدت وا¡بس@, القطع ]ع+ العقر من مشتقّة
الشّدة أّن Fّٕا أيضاً@, العقرب ã| Fك وهذا والضغط@, والشّدة ا�هر حروف من الباء فٕاّن

َنب@/ والذَّ اiFخر ومن اiFخر ã| حاصلة فيه والضغط

ã| Fك اُخر@, أشياء ٕا� بالنسبة وتفّوق وقاطعيّة قّوة فيه ء ãÏ¾ ع� يدّل فالعبقر
متفّوقاً كان ٕاذا غ�ها@, أو اXكان@, أو الشخص@, أو الفراش@, أو اللباس@, أو البساط@,

واXع+@/ الصورة جهة من قاطعيّة وفيه وعالياً

عـرقب@, كـلمة ã| Fك الباء فzا زيدت عرق ماّدة مع تناسـب فzا ـ وأيضاً
واFمتداد@/ اFٔصل ]ع+ والِعرق

/@٧٦ . ٥٥ ـ ِحسان ّ Íوَعبقريى ÖÉُخ ُمتَّكئ!َع�رفرٍف

ويقطعه@/ غ�ه ع� يعلو وهو وبقاء@, وأصالة وتفّوق عظمة فيه ء ãÏ¾ كّل يراد
وهـذا ,@ÍÉُخ َرفرف ـ ã| Fك جنس فٕانّه ,@ ّ العبقريى ã| الك[ة باعتبار ِحسان وbع
ع� الروحانيّة جهة من ا�نّة ã| اFتكاء فٕاّن أيضاً@, روحانيّة جهة ع� ينطبق اXع+

قاطعة@/ أصيلة ٕاG×يّة معنويّة مقامات

به@/ متّصً ãص�Fٔا ا¡ّد عن خارجاً كان ما@ ٕانّه الرفرف@: ã| وسبق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عتب@:

تسّخط@, ã| Fمَه أيضاً@: ومَعتَباً وقتل ÍÈب ãèبا من عتباً عليه عتب ـ مصبا
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عتب ٢٤

حـقيقة اÇòليل@: قال وِعتاباً@/ معاتبة وعاتبه ,@ يى Ød وبه مبالغة@, وَعتّاب عاتب@, فهو
الشكوي أزال أيى للسلب, اGمزة : ã+وأعتب الَموِجدة@/ اFٕدFل@ومذا@كرة العتابUاطبة
الَعتَبة وتطلق الَعَتب@, وا�مع الدرجة@, والَعَتبة@: اFٕعتاب@/ طلب واستعَتب@: والعتاب@,

الباب@/ اُسكُفّة ع�

أو كم من عوبة الصُّ بعض فيه اFٔمر ٕا� كلُّه يرجع صحيح أصل عتب@: ـ مقا
اXكـان عن Fرتفاعها بذلک Çيت Ùd ا Ø̂ وٕا الباب@, اُسكُفَّة وهيى الَعتَبة ذلک من غ�ه@/
بذلک ويُشبّه َعَتبة@/ رجة الدُّ من ِمرقاة كّل َمراقzا@, رجة@: الدُّ وَعتبات Îل@/ Ú»ال ØaطمXا
يشتّق فهو وجفا جسا ء ãÏ¾ وكّل َعَتب@/ ع� أيضاً وQمع ا�بال@, ã| تكون العتبات
فن aل يقولون اòلوص@, من ه Øيغ� ما اعPاه ٕاذا َعَتب@, فيه يقال اللفظ@, هذا له
الصـحيح@: القياس وهو الباب ومن /@ ØÌ¾و بء من َكريـه وَعَتب كرvة َعتَـبة ع�
يشـتّق Øj عليه@, وجدت أيى وَمعتبة@, َعتباً فن ع� عتبُت تقول اXوِجدة@, الَعْتب@:
راجع ُمعِتب وهو ,@ ãç ØÌ»َم ٕا� ورجع عليه أجد كنت ما ترك أيى ã+أعتب فيقال@: مyا

/@cالُعت أعطيتُک أيى cالُعت ولک /@ ã+أعتَب أيى cالُعت ãæأعطا ويقولون@: اFٕساءة@/ عن

ع� فن عَتب تقول اXوِجدة@, الَعتب@: يل@: Ò Ôc ابن قال ـ ٢٧٧ . ٢ الxذيب
من عليه أِجد كنت ما ترك أيى فن ã+أعتَب وقد عليه@/ وَجد ٕاذا وَمعِتبة@: َعتباً فن
فُع�@, ع� Ëºٕا :@cوالُعت عليه@/ ٕايّايى ٕاسخاطه بعد عنه ãæأرضا ما ٕا� ورجع أجله
والتـعّتب العاتب@/ ãÏÈُير ما ٕا� اFٕساءة عن الرجوع وهو اFٕعتاب@, موضع يوَضع
ومذا@كرة طالب�@حسن@مراجعxم الُمِدلّين@أخّءهم Uاطبة كّل@ذلک واXعاتبة@والِعتاب@:
أو صاحبه ُيعاِتب الّذيى الرجل والِعتب@: الَموِجدَة@/ كس}م ا@ ØW كرهوا ما بعضاً بعÎÉم

له@/ ونصيحة عليه اشفاقاً ء ãÏ¾ كّل ã| صديقه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٥ عتب

والتحقيق@:

ما ع� وذّم لوم بعنوان شخص ٕا� قول توجيه اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
والغلظة@/ بالشّدة منه@, صدر

والسخط@/ الغضب والَموِجدة@: واFجPاء@/ اXؤاخذة هو واFٕدFل@:

بكونه اXعتوبيّة عنوان تبّدل اXع+ هذا وFزم عاتباً@, شخص جعل واFٕعتاب@:
اFستمرار@/ ع� ويدّل اXعاتبة@, هو والِعتاب للغ�@/ عاتباً

والسخط@, اXؤاخذة مورد ã|و ومذموماً مَلوماً بكونه للطرف العتابIق� ã|و
ما وع� علzا@, يوطأ ã?ّال الباب من السف� اòشبة ع� الَعتَبة يطلق اXناسبة وwذه

اXناسبة@/ wذه اXرقاة ع� ويطلق كرvاً@/ يكون

النفس جعل وهو النفس ٕا� بالنسبة واFستعتاب اFٕعتاب ٕاطق واFٔغلب
ٕا� مرجـعه اÇXع+ وهذا عليه@, يلومه أن نفسه من وطلبه عمله@, ع� لَوم مورد ã|

َمرضيّاً@/ وكونه والتنبّه والتوبة الرجوع

نفسه@/ ã| والرجوع التنبّه لوازم من فهو الغ�@: من العتاب طلب وأمّا

/@٥٧ . ٣٠ ـ ُيستعَتبون ُهم و� م Ôtَمعذر َظَلموا الَّذيَن َينفع � َفيومئٍذ

/@٣٤ . ٤٥ ـ ُيسَتعَتبون ُهم و� ِمyا َرجون ÔO� فاليَوَم

/@ ٨٤ . ١٦ ـ ُيسَتعَتبون ُهم و� َكَفروا ِللَّذيَن يؤذَن � Ú Ôj
ف أيى لنفسه@, والتنبّه اللوم طلب ]ع+ الكرZة اiFيات هذه ã| فاFستعتاب
لومهم ينفعهم ف وا£اهدة@, العمل زمان Fنقضاء والتوبة@, والرجوع بالتنبّه يكلَّفون

مyم@/ سبقت ã?ّال أعGFم عن وندامxم Fٔنف«Îم
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عتد ٢٦

أّول التـعّتب فٕاّن وغ�ها@: والتنبّه والتوبة الرجوع دون باFستعتاب والتعب�
فكيف اقتضاء@: له يوجد n بل فائدة@, له يكن n فٕاذا والتنّبه@, الرجوع مس� ã| مرحلة

اXتأّخرة@/ اXراحل من غ�ه ُيذكر أن يصّح

/@٢٤ . ٤١ ـ الُمعَتبين ِمن ُهم ا Òf َيسَتعتبوا وٕان م Ô ÒG َمثوًي فالنّار وا ß/َيص فٕان

حصل وٕان والعذاب@, النار fثوvم طريقxم@: ع� واستقاموا صVوا فٕان أيى
وتعّمق تدّبر عن وليس ّ سطحيى ّ ظاهريى تنـبّه فهو أنف«Îم@: ã| واستعتاب تنـبّه Gم
واFعتقاد التفّكر جهة من ولو ورجعوا وا Ø{تن الّذين الُمعتَبين من وF@يكونون ,@ Ø ã+باط
اقتضـاء فzم يوجد ف ,@وعمً وحالًة اعتقاداً مسـ�هم Fختتام الباطنّية@, وا¡الة

والتنّبه@/ التحّول
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عتد@:

باGمـزة يتعـّدي أيضاً@, وَعتـيد َعتٌَد فهو ,@ÍÉح َعتاداً@: ء ãÏ¿ال عتُـد ـ مصبا
الطيب فÇzا ã?ّال والعتيدة@: وهيّأه@/ أعّده ٕاذا وعتَّده@: صاحبُه أعتَده فيقال والتضعيف

واFٔدهان@/

َعـتُد تقول اòليل@: قال وُقرب@/ حضـور ع� يدّل واحد أصل عتـد@: ـ مقا
فzا يكون ã?ّال الَعتيدة يت Ød ذلک ومن /@ÍÈحا َعتيد فهو عتاداً@, يعتُد وهو ء ãÏ¿ال
ٕان Fٔمـر وهـيّأناه أعـتدناه@, وقد لَعتيد@, ٕانّه الُمعتَد ء ãÏ¿لل ويقال واFٔدهان@/ الطيب
م? مَُعّد أيى َعتٌَد الفرس هذا يقولون اòليل@: قال وأعِتدة@/ ُعتُد الَعتاد وbع َحَزب@,
قـياساً فيه اÇòليل فذكر الَعتـود@: فأمّا سواء@/ فيه واFُن^ الذكر ركَبه@, صاحبه شاء

فاد@/ للسِّ أعّد ء ãÏ¾ فكأ نّه كذا كان فٕان فاد@, السِّ بلغ الّذيى وهو صحيحاً@,

له@/ يّئه Ôtو ما Fٔمر تُعّده الّذيى ء ãÏ¿ال الَعتاد@: الليث@: قال ـ ١٩٤ . ٢ الxذيب
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٢٧ عتد

ã| التاء اُدغمت ولكن ُيعِتد@, أعتَد هو ا Ø̂ ٕا يُِعّد وأعدَّ الُعتدة@, هيى ا Ø̂ ٕا الُعّدة ٕاّن ويقال

أيى َعتيد@, ّ لديى ما وهذا ودال�@/ ع� من أعّد اشتقاق فقالوا آخرون وأنكر الدال@/
عـتُد وقد وَعتـيد@, مُعتَد فَهو ء ãÏ¿ال أعتدُت ويقال@: قريب@/ بعÎÉم@: وقال ,@ÍÈحا
فzا ã?ّال الَعتيدة يت Ød هنالک ومن قال@: الليث@, قاله ,@ÍÈحا َعتيد@: فهو َعتادة ء ãÏ¿ال

وأدهانه@/ الرجل ِطيب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وب� بيyا والفرق Fٔمر@/ ÍÈا¡ا Ø ãالفع� الxيّؤ هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
واFٕحضار@: والxيئة اFٕعداد ـ مواّد

التعّرف@/ يتحّصل Ø?ح والضبط اFٕحصاء فيه يحظ اFٕعداد أّن

آخرها@/ ٕا� أّوGا من اXقّدمات oتنظ مطلق فzا يحظ والxيئة@:

غ�ها@/ أو مة مقدَّ ã| ا¡ضور مطلق فيه يحظ واFٕحضار@:

هو واFعتـداد اFٕحضار@, قبل مرتبته واFٕعداد اFٕعـداد@, قبل تكون فالxيئة
Fٔمر@/ يكون أن قيد مع اFٕحضار@, مرتبة ã| يتحقّق

اFٕعتاد, من@لوازم أّن@اFٕحضار Fك من@مقّدمات@اFٕعتاد, فيكون@الxيئة@واFٕعداد
التقريب@/ باب من wا فالتفس�

/@٣١ . ١٢ ـ ُمتَّكأً نَّ ÔGوأعتدت

/@١٨ . ٤ ـ أ¨اً َعذاباً@ م Ô ÒG أعَتدنا
/@٢٩ . ١٨ ـ للظّاX!ناراً أعَتدنا ٕانّا

عندهم@/ حاÍÈة تكون Mيث وفعليxّا@, اFُمور هذه ٕاحداث يراد
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عتق ٢٨

/@١٨ . ٥٠ ـ َعتيد َرقيٌب َلَديه ٕاّ� َقول ِمن َيلِفُظ ما

/@٢٣ . ٥٠ ـ َعتيد َّ َلَديى ما هذا قرينُُه وقاَل

من والرقيـب@: /@ÍÈا¡ا اXكان ã| ويسـتعمل عند ]عـ+ مكان ظرف لَدي@:
بالفعل@/ اxXيّأ ÍÈا¡ا هو والعتيد@: والتحقيق@/ التفتيش مع ٕا¾Ìاف له يكون

ٕاّن فنقول@: ا¡Çقيقة ٕا� بالنسبة وأمّا باFٕطق@/ اXع+ ظاهر ٕا� بالنسبة هذا
تسوق وجهة والنور@, الصح ٕا� تسوق جهة فيه القوي@, كّل فيه وحدته ã| النفس
wداية النفس من تصدر ا Ø̂ ٕا والسيّئات ا¡سنات من واFٔعFل والظلمة@/ الفساد ٕا�

ا�هت�@/ من

جهة وكّل وا¡ضور@, واFٕحاطة واÌ¾Fٕاف واXراقبة الضبط قّوة فيه والنفس
با¡قيقة@/ ومتّحدة باFعتبار متخالفة وقواه النفس جهات من

النفس ã| مضبوط وهو Fّٕا اòارج ã| يظهر عمل أو حركة أو تفّكر من وما
أْحصاها@/ ٕاّ� ةً Ò)َكب َو�@ ةً Ò)َصغ ُيغاِدُر � ـ خصوصيّاته بBم

ٕا� Lتاج Fو اFٕنسان@, من يصـدر ما ã| والعتاد الرقابة مفهوم حقيقة وهذا
أمر اXقـدار وهذا نفسـه@, عن خارجاً وتضبطها اFٕنسان أعFل تراقب مئكة ٕاثبات

لنا@/ مقطوع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عتق@:

فهو منه@, Ëºٕا والِعتق وَعتاقة@, وَعتاقاً ÍÈب باب من َعتقاً العبد عتََق ـ مصبا
بنفسه يتعّدي Fو الباب@, قياس ع� معتق فهو أعتَقته فيقال باGمزة ويتعّدي عاتق@,
وأمة ِعتاق@, جاء ا Ø[ور ُعَتقاء@, وbعه َعتيق@, وهو معتوق@/ عبد Fو عتقته@, يقال ف
ودرهم وقُرب@/ ÍÈب ãèبا من اòمر وعتقت عتائق@/ وbعها وعتيقة@, أيضاً@, عتيق
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٢٩ عتق

ٕاذا عاتق فرس ومنه سبقته@, ÍÈب@: باب من ء ãÏ¿ال وعَتقت ُعتق@/ وا�مع َعتيق@,
َعواتق@/ وا�مع عاِتق@, والُعنق اXنكب ب� Xا ويقال اòيل@/ سبق

شّذ وما الِقَدم@/ ومع+ وُخلقاً ِخلقًة الكرم مع+ Nمع صحيح أصل عتق@: ـ مقا
وُعـتوقاً@, وَعـتاقة َعتاقاً يَعِتق العبد َعتق اòليل@: قال ِحدة@/ ع� ُذ@كر فقد ذلک من
رقـيق صـار ٕاذا استعج@, بعد فن عتَق :@ ّ اFٔصمعيى وقال اعتاقاً@/ صاحبُه وأعتَقه
َعتيقاً@, العبد وصار َعتاقة@/ مو� هو أو بالَعتاق حلََف ويقال جافياً@/ كان بعدما لقة ßòا
وامرأة غداً@/ عاِتٌق فتقول قابل ã| فعله تَنويى أن Fّٕا َعتيق@, موضع ã| عاِتق وF@يقال
Øب� رائع َعتيق@, وفرس كرZة@, bيلة أيى أيضاً@, عتيقة وامرأة اFُمُّوة@, من ُحّرة عتيقة

ٕاذا وعُتق@, عتَق وقد ء@/ ãÏ¾ كّل من hالكر أيضاً@: والَعتيق عتيق@/ ناِعم وثوب الِعتق@,
:@ Ø ãèعراFٔا ابن أدركت@/ ما أّول شابّة أيى عاتق@, جارية اòليل@: قال َزمن@/ عليه çأ
الط� من وا�Çوارح قالوا ع@/ تَدرَّ أن وبلغت با الصِّ من َعتقت ا Øu@Fٔ عاتقاً يت Ød ا Ø̂ ٕا
اòليل@: قال ُتصاد@/ أن َعتقت ا Øu@وكأ الطَّ�@, أ@كرم فهيى تُصاد Fو تصيد ا Øu@Fٔ ِعتاق
الَغَرق من اُعتق Fٔ@نّه بذلک يى Ødو للناس@, ُوضع بيت أّول Fٔ@نّه الكعبة العَتيق@: البيت
يـّدعيه أن من اُعتق ويقال الفيل@/ عام ا¡بشة من اُعتق ويقال فُرفع@, الطوفان أيّام
زماناً ُعتقت ã?ّال العتيقة واòمر عاتقة@/ القدZة dللِب ويقال تعا�@/ �ا بيت فهو أحد

والُعنق@/ الَمنكبين ب� ما وYا اFٕنسان@, عاتقا شّذ@: ا ØWو عتقت@/ Ø?ح

َعتيق hللقد قيل ولذلک الّرتبة@, أو اXكان أو الّزمان ã| م اXتقدِّ الَعتيق@: ـ مفر
لكونه وذلک الَمنِكبين@, ب� ما والعاتقان@: َعتيق@/ قِّ الرِّ عن خ وXن عتيق hوللكر
تقّدم الفرس وعتق الزوج@/ عن ُعتقت ã?ّال ا�ارية والعاِتق ا�سد@/ سائر عن مرتفعاً

بسبقه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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عتق ٣٠

والتحقيق@:

اÇXع+ وهـذا وقـيود@/ حـدود من اFنطق هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
اXصداق@/ وباقتضاء Mسبه مورد كّل ã\ف واXصاديق@, اXوارد باختف Oتلف

ٕاذا عتيق وعبد /@ÍÈحا وعمل جديد بصنع Tدوداً يكن n ٕاذا العتيق فاòمر
عن وخرج سبق ٕاذا عاِتق وفرس والرّقّية@/ العبوديّة Tدودة عن وخارجاً ُحّراً @كان
مسـؤولية عن òروجه عاتق والُعنق الَمنِكب ب� وما اXتسابقة@/ اòيل س� حدود
أو شـخص ٕا� نسبة عن منطلقاً لكونه العتيق والبيت منطلقاً@/ وكونه Fzٕال متوّجهة

آخر@/ قيد دون من فقط تعا� �ا ٕا� ينسب فٕانّه Tدود@, قيد أو خاّص غرض

من فهيى وغـ�ها@: والشـباب والنعومة والكرم وا�Fل القدمة ـ oمفاه وأمّا
متناسبة@/ موارد ã| اFٔصل لوازم

/@٣٣ . ٢٢ ـ الَعتيق البيت ٕا� لُّها ÒT Ú Ôjُمسمَّي ٕا�أَجل َمنافُع فzا َلكُم

/@٢٩ . ٢٢ ـ الَعتيق بالَبيت فوا وليطَّوَّ ُنذوَرُهم وليوفوا

وعن خاّص@, وانتساب لون ّ أيى عن هاً Øeم كونه ٕا� ٕاشارة بالعتيق التوصيف
/@ دنيويى Ø ã|راLا برنا¶ ّ أيى وعن ,@ ّ ماّديى وغرض وTدوديّة قيد ّ أيى

عـنوان فيه وليس ال½Íف@, واFٕنطق والقداسـة والطّهارة ه Øeالت مظهر فهو
Uصوص@/ جانب ٕا� جهة Fو خاّص

تعا�@: قوله يش� اXع+ هذا وٕا�

/@٩٦ . ٣ ـ ُمباركاً ببكََّة للَّذيى للنّاس ُوِضَع َبيٍت ل أوَّ ٕانَّ

دون من ٕاليه وتوّجههم الناس طبقات لعموم مرتبة أّول ã| بناؤه وضع وقد أيى
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٣١ عتل

جهة@/ ٕا� اختصاص

/@٢٥ . ٢٢ ـ والباِد فيه العا@كُف َسواًء للنّاس َجَعلناُه الَّذيى ا¡رام واXسجُد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عتل@:

الرجـل ذلک من ء@/ ãÏ¿ال ã| وقـّوة شّدة ع� يدّل صحيح أصل عتل@: ـ مقا
والَعتَلة wا@/ َفر ÔJ ã?ّال الَعتَلة من واشتقاقه /@Ë»�ا ح اXصحَّ ّ القويى الشديد وهو الُعتُّل@,
تأخـذ أن وهو الَعتْل الباب ومن الَعتَل@, وا�مع اòشب@, من الغليظة اGراوة أيضاً@:
وشّدة@/ Pفاء Fّٕا َعتًْ وF@يكون وشـّدة@, بقّوة ٕاليک Qـّره أيى فتَعِتله الرجل بَتلبيب

أنقاد@/ F أيى معک أنعتِل F ـ يقولون م Øuٕا قوم وزعم

وابن التاء@/ Ì»بك ã8والكسا وaزة Ë¼عا قرأ فاعِتلوه@: ـ ٢٧٠ . ٢ الxذيب
َعـتله يقال فصيحتان@, لغتان Yا قلت@: التاء@/ ØËÉب ويعقوب عامر وابن ونافع @كث�
وأبو ا¡طب@/ يُقَصف Fك فاقِصفوه خذوه أيى فاعِتلوه ã| Vاهد وعن ويعُتله@/ يعِتله
السجن@وعَتنُته@, عَتلُته@ٕا� ّكيت@: السِّ ابن العنيف@/ وق بالسَّ الدفع@واFٕرهاق العتل: مُعاذ:

ã|اÇ�ا وأيضاً اòصومة@, الشديد ٕانّه التفس� ã| جاء والُعتُّل@: عنيفاً@/ دفعاً دفَعته ٕاذا
/@ ã|ا�ا الغليظ اللغة@: ã| وهو الÍÚÉيبة@, oاللئ لُق Ôòا

اFٔ@كول والُعتُّل@: البع�@/ كعتل بقهر@, وجّره ء ãÏ¿ال جامع Ò[ اFٔخذ َعتْل@: ـ مفر
/@عتً ء ãÏ¿ال يعتل الَمنوع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Fو ليـنة فيه ليس وا�فاء والتعنّف الغلظة هو اXاّدة@: ã| الواحـد اFٔصل أّن
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عتل ٣٢

عطوفة@/

واFستفال@, ا�هر حروف الع�من فٕاّن الظاهرة@, حروفها اXع+باقتضاء وهذا
هـذا عـ� ويدّل أيضاً@/ واFسـتفال الشّدة من والّم واFسـتفال@, الشّدة من والتاء

ã| ,@íعـ ع�@, ,@pع عرطل@, عردل@, عثل@, عضل@, عصل@, عبل@, ـ كلFت اشPاك
الشّدة@/ مفهوم

الغليظة واGراَوة الَمنوع واFٔ@كول ,@ ã|ا�ا الغليظ الرجل اFٔصل@: مصاديق ومن
غ�ه@/ أو حديد من الضخمة العصا وهيى

ٕاليه@, بالنسبة وشّدة وعنف غلظة اعFل ع� فيدّل يعِتُله@: عتَله ـ اشتقاقه وأمّا
والعنف بالغلظة وقع ٕاذا غ�ه أو ٕاÌºاع أو aل أو دفع أو جذب أو Pّر يتحقّق وهذا

وا�فاء@/

/@١٣ . ٦٨ ـ oَزن ذلَِک َبعد أثoُعُتلٍّ للَخ(معَتٍد َمنّاٍع

/@ ã|اÇ�ا اXتعنّف الغليظ الرجل وهو للمبالغـة@, شـّدد ُجُنب وزان ع� الُعتُّل
معّلق@/ وهو صحيح ونسب أصالة له ليس من oوالزن

/@٤٧ . ٤٤ ـ oح Ò�ا ٕا�َسواء فاعِتلوه ُخذوه

/@oح�ا وسط ٕا� يرد Ø?ح وجفاء وعنفاً غلظة حقّه ã| أعِملوا Øj خذوه أيى

ٕاعمـال ٕا� النظر فٕاّن وا�ذب@, ا�ّر مفهوم من التشديد ã| آ@كد اXع+ وهذا
الدفع ã| استعFله وتري اXاّدة@, مفهوم من جزءاً ا�ّر وليس كان@, طريق ّ بأيى الغلظة
يطٌة Ò¤ Úsَجه وٕانَّ ـ ٕاليه Nـّر Ø?ح oحـ�ا عن يبـعد F oثFٔا أّن مع أيضاً@, وغ�ه

بالكافرين@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٣٣ عتو

عتو@:

الشـيخ وعتا عاٍت@@/ فهو ØVQو ÒVاستك قعد@: باب من ُعتّواً يعتو عتا ـ مصبا
عاٍت@/ فهو ,@Vوك أسّن عتيّاً@: يعتو

يـعتو عـتا وغ�ه@: اòليل قال استكبار@/ ع� يدّل صحيح أصل عتو@: ـ مقا
ُعـتاة@/ وجبابرة عاٍت@/ ا�بّار واXلک عاٍت@/ فهو ِعتيّاً@, يعتو وكذلک ,@Vاستك ُعتّواً@:

يُِطع@/ n ٕاذا فنة وتعّتت فن Ø?تع ويقال

جـاوزت :@ Ố والر ,@Vواستك ØVQ ُعتّواً@: اXـلُک وعتا ـ ٣٩٦ . ٢ اFٔفعال @كتاب
يقبله@/ n اFٔدب@: وعن ,@Vالك غاية بلغ ُعتيّاً@: والشيُخ هبوwا@, مقدار

والُعـتا@: :@ ّ اFٔزهـريى وقال ا¡ّد@/ وجاوز Vاستك وِعتيّاً@: ُعتّواً يعتو َعتا ـ لسا
د اXتمرِّ الفساد ã| الدخول الشديد :@ ãçوالعا ُعـتاة@, وbعه ا�ـبّار@, :@ ãçوالعا الِعصيان@,

/@ Òوَو� Vوك أَسّن وَعتيّاً@: ُعتيّاً الشيخ وعتا موعظة@/ F@يقبل

أبدلوا Øj ُعتّواً واFٔصل وِعتيّاً@, وُعتيّاً ُعتّواً تَعتو فن يا عتوَت تقول ـ صحا
فقالوا الك«Ìة الك«Ìة اتبعوا Øj ُعِتيّاً فقالوا ياًء الواو فانقلبت ك«Ìة الضّمت� ٕاحدي

ياًء@/ الواو قلّبوا ,@ Ø ã ß?ُع وقوم عاٍت@, ورجل البدل@, ليؤكّد ِعِتيّاً

ã| ا¡Çّد ÇVاوزة الطغيان أّن والعتّو@: الطغيان ب� الفرق ـ ١٦٠ ص الفروق

àÍ Ò¼ ÖÍ Ò¼ à́ ر ـ الطغيان دون فهو اXكروه ã| اXبالغة والُعتّو@: وقهر@/ غلبة مع اXكروه
الشّدة@/ ã| مبالِغة أيى ـ@ عاتيَة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أيى والفساد@, ØÌ¿ال طريق ã| ا¡ّد عن Vاوزة هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
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عتو ٣٤

/@ ØÌ¿ال طريق سلوك ã| مبالغة

شديد أو العصيان أو ØVالتج أو ]ع+اFستكبار وليست قلناه@, ما فzا فاFٔصل
اXوضوعات هذه ع� واÍ¼Fٕار اFٕدامة نعم غ�ها@/ أو ã Øالتو� أو الفساد ã| الدخول

ُعتّواً@/ تكون ة@: ØÍÉXا اXكروهة
/@٢١ . ٢٥ ـ َكب(اً ُعتّواً وعتَْوا Îم ß»أنُف ã| وا Ò/استك َفَقد

/@٢٩ . ١٩ ـ عاِتيَة àÍ Ò¼ ÖÍ Ò¼ à́ بر هِلكوا فاُ عاٌد وأّما

Fو استكبار فzا ليس Í¼Í½ال والر´ العـتّو ع� مقّدمة اFستكبار فجعل
جرياuا@/ شّدة ã| Vاوزة بل ã Øتو�

/@ ٨ . ١٩ ـ اً ِعتيّ ß Ò/الِك ِمن َبلغُت وَقد

وهو السـ�@, جريان ã| واXبالغة العـتّو Mال السـّن Vك جهة من بلغت أيى
/@Vالك ã| اFنxاء

والعصيان@/ واFستكبار ØVالتج مفهوم ã\ين أيضاً اXورد وهذا

/@ ٨ . ٦٥ ـ وُرُسله ا Ùwَر َعنأمر َعَتْت َقريٍَة ِمن وكأيِّن
/@١٦٦ . ٧ ـ م Ô ÒG وا َعنهُ ُقلنا Ôu ما َعتَْوا َعن ØF َفلَ

/@٤٤ . ٥١ ـ الّصاِعَقة م Ôtفأَخَذ م Ùwَر َعنأمِر َفَعتْوا

والنواهيى اFٔوامر عن واLFراف اFٕعراض ã| والس� واXبالغة اÍ¼Fٕار ُيراد
ّية@/ ×GFٕا

جـهة ٕا� النــظر فٕاّن غ�ها@: دون اXاّدة wذه اXـوارد هذه ã| التعـب� وأمّا
واXكروه@/ ØÌ¿ال طريق ã| الس� وٕادامة اÍ¼Fٕار

شخصيّاً أو عرفيّاً أو معنويّاً أو ماّدياً ,@Fمفهومه مطلق والفساد@: ØÌ¿ال من ويراد
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٣٥ ع�

خاّصة@/ جهة ٕا� بالنسبة أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@
ع
باب من لغة ã|و قتل@, باب من أيضاً والدابّة ,@ Ô]يَع ثوبه ã| الرجل Ò]ع ـ مصبا
عليه وع[ /@jFٕا ã| سقوط ا Øu@Fٔ َع[ة لّة للزَّ ويقال للمّرة@, والَع[ة ِعثاراً@, ÍÈب@,

به@/ أعلمه غ�ه@: وأع[ه عليه@, ٕاطّلع وُعثوراً@: قتل باب من َع[اً

واiFخر ء@, ãÏ¿ال ع� اFطّع ع� أحدYا يدّل صحيحان أصن ع[@: ـ مقا
ٕاذا وذلک ِعثاراً@: Ô]يع الفرس Ò]وع ُعثوراً@, Ô]يع Ò]ع ـ فاFّٔول للغبار@/ اFٕثارة ع� ـ
عاِثر كّل أّن وذلک اFطّع@, من ع[ قيل Çا Ø̂ ٕا العلم@: أهل بعض قال لوجهه@, سقط
ع� اطّلع ٕاذا وَع[اً@: ُعثوراً Ô]يع الرجل ع[ ويقال ع[ته@/ موضع ٕا� ينظر أن ف@بّد
عليه@/ أطْلعتَه ٕاذا كذا ع� فناً وأع[ُت اòليل@/ قال كذا ـ غ�ه عليه يطّلع n أمر

الساطع@/ الغبار وهو ة Ò�َوالِعث Ô Ò�ْالِعث اiFخر واFٔصل به@/ Ò]يُع اXكان والعاثور@:

عليه vجم n أمر ع� هجم ٕاذا الرجل ع[ الليث@: قال ـ ٣٢٤ . ٢ الxذيب
ِعثاراً@, الفرس Ò]وع َع[ة@, الرجل وع[ أطلعته@/ أيى أمر ع� فناً وأع[ت غ�ه@,
ماح@/ والرِّ والÍÙÉاح راط ßòوا والِعضاض الِعثار مثل ِفعال@, ع� ء Qيى الدواّب وعيوب
وُحِفر الَمسايِل من اXاء ٕاليه واُجِريى واXطر السيل ]اء ã ßُس� ما الزروع@: من ّ يى Ò]والَع
رجل :@ Ø ãèعـراFٔا ابن وعن َعواث�@/ وbعه ٕاليه@/ اXـاء فيه ري ÔN Ø ãçأ أيى عاثور@, له
الليث@: وقال الغبار@, :@ Òالِعث� وأبو@عبيد@: اiFخرة@/ أمر ã| Fو الدنيا أمر ã|ليس :@ ّ يى Ò]َع

الساطع@/ الغبار

عليه@/ اطّلع أيى عليه Ò]وع فسقط@/ فرُسه به ع[ يقال ّلة@, الزَّ الَع[ة@: ـ صحا
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ع� ٣٦

ٕاذا للرجل ويقال لُيصاد@/ وغ�ه لٔسـد Çفر ÔI ُحفرة والعاثور@: /@ Òqتلع لسانه@: Ø]وتع
/@ ØÌ¾ عاثور ã| وقع قد توّرط@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

دفعة واختيار تفّكر دون من مورد ع� ورود هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
السقوط@/ طريق ع� وبغتة

وسـقوط دفـعة@, ء ãÏ¾ ã| وسـقوط بغـتة@, ء ãÏ¾ ع� هجوم مصاديقه@: ومن
ودفعًة@/ مقّدمة دون من واطّع وٕاحاطة السقوط@, ٕا� تنxيى وزلّة وكبوة@,

الغبار, وٕاثارة @كة@,Gوا التعس العلم@, حصول عليه@: تPّتب قد ã?ّال ومن@آثاره
وغ�ها@/

.@@١٨ ـ َرْيَب � اَعَة السَّ وأنَّ َحّق Lا وعَد أنَّ ِلَيعَلموا zم َعلَ نا ÒDوَكذلکأع
/@٢١

وع� عليه مقّدمة دون ومن بغتة وواردين ٕا�الكهف �xمن الناس جعلنا أيى
وسوابقهم@/ حاtFم ã|و فzم ليتدّبروا الكهف@, أصحاب

/@١٠٧ . ٥ ـ فآخراِن ٕا\اً استََحّقا F Ô Úu@أ Òَع� Ò ßDُع فٕان

من للمفعول Ø ã+بXا ã| الضم� وNمع Ø+فيث ٕا\اً@, Fاستحقاقه ع� اXعثـور أيى
يكون@/ عامل أو @مؤّثر ّ @موجب@وبأيى ّ @اjFٕ,@بأيى ã|@بغتة وارَدين ٕاعثارYا واXراد الّزم/

تـفّكر دون من بغتـة Iـقّق قد اGجـوم هذا أّن ٕا� ٕاشارة باXاّدة@: والتعـب�
وانتخاب@/

اXصاديق@/ bيع ã| يحظ أن Fزم القيد فهذا
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٣٧ عثو

توّجه@/ دون ومن بغتة الورود أيى القيد@, فيه يحظ والعاثور@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عثو@:

عاَث@@/ مثل ,@ ã̂ ع^يع ويقال يعثو@, عثا يقال فساد@, ع� تدّل كلمة ع^@: ـ مقا

ã| يقال ما أ@ك[ العيث أّن Fّٕا وجبذ@, جذب Lو يتقاربان@, Ø ã ß̂ والِع الَعيث ـ مفر
ـ هذا وع� ِعثيّاً@, Ò̂ يع ã ß̂ َع يقال ُحgاً@, يدرك Dف Ø ã̂ والِع ِحّساً@, يدرك الّذيى الفساد
وقـيل السـواد@/ ٕا� لون واFٔع^@: ُعثّواً@/ يعثو وعثا ُمفِسدين@, رض أ�َ ã| تعَثوا َو�

أع^@/ الثقيل لٔaق

كث�ة كانت ٕاذا َعثواء ضبع يقال الَعثواء@, بناء أصل العثو@: ـ ٤٥ . ٢ ا�مهرة
ع�@خدودYا/ الشعر ك[ ٕاذا َعثواء وكذلک@يقال@رجل@أع^@وامرأة ع�@وجهها@/ الشعر

بثبت@/ وليس أفسد@, ٕاذا َيعيث عاث مع+ ã| َعثواً يعثو عثا اللغات بعض ã|و

ِمج@/ السَّ ã|ا�ا َعر الشَّ الكث� واFٔع^: َشَعر, ك[ة مع السواد لون@ٕا� عثا: ـ لسا
وَعثاً@/ َعثواً Ò̂ يَع َشعره ã ß̂ َع شط@/ ÒXبا عهده وبُعد والتباده الرأس َشَعر ُجفوف والُعثوة@:

اFٕفساد@/ أشّد أفسد ُعثُّواً@: Ò ã ß̂ وَع ُعثّواً@, عثا سيده@: ابن قال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXع+ وهذا اFعتدال@/ عن اòروج ã| امتداد هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
والصح@/ العدل عن باòروج الفساد ظهور مصاديقه@: fن اXوارد@, باختف Oتلف
ٕا� التعقّل حالة عن الفرد وخروج والسواد@/ الكدورة ٕا� صفائه عن اللون وخروج

ã| أو الضبع ã| ـَعر الشَّ ã| واFختط وا�فاف اFلتباد وظهور فيه@/ والضعف ا¡مق
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عثو ٣٨

اFُذن@/ حّد عن اòارج الرأس َشَعر من واللِّّمة اFٕنسان@/

ـ عضل عشب@, ,@Ë¿ع ,@Ë»ع عجر@, ,@îع ,@qع عثل@, ـ ومواّد اXـاّدة وب�
واXع+@/ اللفظ ã| وتقارب اشتقاق

استعFل هذا ع� ويدّل بأصل@/ وليس اFٔصل@, مصاديق من الفساد أّن فظهر
ا£يد@: �ا كم ã| الفساد ماّدة مع اXاّدة

/@٦٠ . ٢ ـ ُمفِسدين رض أ�َ ã| َتعثوا و� Lا ِرزِق ِمن بوا ÒÌ¾وا @ُكلوا

.@@٧ ـ ُمْفِسدين رض أ�َ ã| َتعثوا و� عاد@/// ِمنَبعد ُخَلفاَء َجَعَلكُم ٕاذ واذ@كروا
/@٧٤

/@ ٨٥ . ١١ ـ ُمفِسدين رض أ�َ ã| َتعثوا و� النّاسأشياَءُهم تبَخُسوا و�

ـ ُمفسدين رض أ�َ ã| َتعثوا و� ا�Ðِخر اليوَم وأرُجوا ///@ ُشَعيباً أخاُهم وٕا�َمديَن
/@٣٦ . ٢٩

قوم ٕا� والثالثة هود@, قوم ٕا� والثانية ٕاÌºائيل@, ã+ب ٕا� راجعة اFُو� فاiFية
الرابعة@/ وكذلک شعيب@,

العـدالة برنا¶ عن واFجBعيّة اXاّدية ا¡ـياة ã| خروجهم عن الyيى واXراد
اFُمور ã| واFٕفساد الفساد سبيل ٕا� سالك� بيyم@, Dف ا¡قوق ورعاية واFٕنصاف

الروحانّية@/ اFُمور وٕاخل اFٕفساد يوجب هذا فٕاّن النظم@, ã| واFٕخل

والVنـا¶ النظم قبال ã| وهو اyXـّية@, اFُمور أعظم من اFٕفساد أّن \O@Fو
فسد@/ ـ@ أرض راجع@: فzا@, وٕاخل ,@ ّ اGFٕ×يى العدل

من والقرب العـدل عن اòـروج ã| وك[ة شـّدة ع� يدّل فهو العيـث@: وأمّا
العـيث ã| اÇLFٕطاط فيكون واLFٕطاط اFٕنكسار ع� يدّل الياء ٕاّن حيث الفساد@,
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٣٩ عجب

والعثو@/ العوث من أشّد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عجب@:

ء@واiFخر ãÏ¿لل واستكبار Vع�ِك أحدYا أصن@صحيحان@يدّل عجب: ـ مقا
تقول نفسه@, ã| اFٕنسان ØVيتك أن وهو الُعجب ـ فاFّٔول ا¡يوان@/ ِخلَق من ِخلقة ـ
وذلک َعجيب@, وأمر َعَجباً@, يعَجب عِجب الَعَجب@: باب من وتقول بنفسه@, ُمعَجب هو
الَعجيب فأمّا الَعجيب@والُعجاب@فرقاً@/ اòليل@أّن@ب� وزعم قالوا: واستعَظم@/ ÒVاستك ٕاذا
قال الَعجيـب@, حّد اوز ÔN فالّذيى الُعجاب وأمّا منـه@/ ُيتعّجب فاFٔمر مثله@: والعجب
التعّجب@/ شّدة واFستعجاب@: عاِجب@/ َعَجب ويقولون والطُّوال@/ الطَّويل مثل وذلک

الذَنب@/ أصل من الوركان عليه ُضّمت ما دابّة كّل من وهو الَعْجب اiFخر واFٔصل

الُعصُعص@/ وهو الذَنب أصل من الِورك ُضّمت ما داّبة@: كّل من الَعْجب ـ مصبا

أيى عجيب ء ãÏ¾ وهو واستعجبت وتعّجبت تِعب باب من َعَجباً ء ãÏ¿ال من وعِجبت
,@ ØVوتك ترفّع ٕاذا للمفعول@: بالبناء بنفسه زيد واُعِجَب ُحسُنه@, ã+وأعَجب منه@, ُيعَجب
اFسـتحسان ومعناه الفاعـل Jمده ما ـ أحدYا وجهـ�@:@ ع� التعّجب ويستعمل
اFستحسان ã\ف له@/ والذّم اFٕنكار ومعناه يكرهه ما ـ ãæوالثا به@/ رضاه عن واFٕخبار

تعبت@/ وزان عِجبت واFٕنكار الذّم ã|و باFٔلف@/ ã+أعجب يقال

مألوف غ� ء ãÏ¾ ٕا� النظر الَعَجب@: :@ Ø ãèعراFٔا ابن عن ـ ٣٨٦ . ١ الxذيب
فُضلة والُعجب@: يبة@/ الرِّ ãçيأ@Fو النِّساء Tادثة Jّب الّذيى الِعجب@: وقال@: معتاد@/ Fو
مـنه@/ فـعِجب تعجـيباً ء ãÏ¿ب فناً عّجبت وتقول الُعجـب@/ ٕا� ¼Íفها Çمق Ô¡ا من
أعـ� دّق ٕاذا الَعـَجب@: بـيّنة َعـجباء وناقة اXستدّقة@/ أواخرها الُكثبان@: وُعجوب

كانت@/ فيمن قبيحة ِخلقة وهيى جاهرتاها@, وأ¾Ìفت رها مؤخَّ
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عجب ٤٠

منه@, أ@ك[ والُعّجاب الُعجاب@, وكذلک منه@, ُيتعّجب اFٔمـر الَعجيب@: ـ صحا
والتَّعاجيـب به@, يؤكّد Fئل لَيل كقوGم عاِجـب َعَجب وقوGم اFُعجـوبة@/ وكذلک
مثل عجائب عجيب bع ويقال َعجيب@, Fو َعَجب Nمع Fو لفظها@/ من Gا F@واحد

وأحاديث@/ اُحدوثة مثل اُعجوبة bع كأ@نّه أعاجيُب وقوGم وأفائل@/ أفيل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن خارجاً ء ãÏ¾ رؤية من ا¡اصلة ا¡الة هو اXاّدة@: ã| الواحـد اFٔصل أّن
الرؤيـة كانت وٕان التعّجب@/ علzا يطلق ا¡الة فهذه عادًة@, اXتوقّع ّ الطبيعيى ا�ريان
كالغسـل الُعجب وكأّن ,@ ØËÉبال الُعجب علzا فيطلق وأعFله@: وصفاته بنفسـه متعلّقة

النفسانّية@/ الصفة وهو اXصدر@, من يتحّصل ما ع� يدّل مصدر Ëºٕا
يستأنس ما وع� اXعتاد@/ خف ع� دّق ٕاذا ع�اXؤّخر اXناسبة@تطلق وwذه

الرجال@/ دون النساء ]حادثة
فيه ما َسن Ò¡كا الَعَجب أّن والِعْجب@: والَعَجب والُعجاب الَعجيب ب� والفرق
فـيه ما ع� يدّل والِعجب خفيفة@/ والفتحة الفتحت� Xكان ,@ ّ ظاهريى خفيف تعّجب
Xكان ثابت تعّجب فيه ما ع� يدّل والَعجيب الك«Ìة@/ Xكان منخفض يس� تعّجب
كث� تعّجب اقتضاء ففيه اFٔلف@, Xكان Wتّد@, تعّجب فيه ما ع� يدّل والُعجاب الياء@/

Wتّد@/
تـلک ٕا� بالنـظر خاّص مورد ã| مyا كّل اسـتعFل خصـوصيّة تظهر وwذا

واFمتياز@@ـ اòصوصيّة

/@٥ . ٣٨ ـ ُعجاب ٍء ãÏ Ò¿ هذا لَ ٕانَّ واحداً اً ×Gٕا Gَة Ðا� أجَعل
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٤١ عجب

/@٧٢ . ١١ ـ َعجيب ء ãÏ Ò¿ لَ هذا َشيخاً ٕانَّ ãبَع� وهذا َعجوز وأنا أأِلُد

/@١ . ٧٢ ـ َعَجباً قرءاناً dعنا ٕانّا فقالوا ا�ّن ِمن نََفر سَتمع ٕا

الثالث@/ Øj ,@ ãæالثا ã| Øj وWتّد@, كث� اFّٔول ا�ريان ã| فالتعّجب

/@٦٣ . ٧ ـ َع�رجل ربِّكُم ِمن ذ@كٌر جاَء@كُم أن Ôr أَوَعجبْ

/@٥ . ١٣ ـ َجديد َخلق ã+ لَ أِئنّا تُراباً ُكنّا أئذا قوGم َفعجٌب َتعجب وٕان

Ò!أتعَجب قالوا َعجيب ء ãÏ Ò¿ لَ هذا ٕانَّ َشْيخاً ãبَْع� وهذا َعجوز وأنا "أأِلُد َويلَ يا
/@٧٣ . ١١ ـ@ @Lا ِمنأمِر

موارد للعادة واòارقة ّ الطبيعيى ا�ريان عن اòارجة اFُمور هذه rأرأي يراد
]عاي� وحوسب ّ الطبيعيى ا�ريان ٕا� نسب ٕاذا اFستغراب أّن مع واستغراب! تعّجب
وبتقديره اFُمور@, أزمّة وبيده اXتعال@, �ا ٕا� ينسب Dف F ماّدية@, و]قاييس طبيعيّة

وماورائها@/ الطبيعة جريان

/@١٢ . ٣٧ ـ وَيسخرون عجبَت َبل َخَلقنا@/// َمن أم َخلقاً أشدُّ أُهم فاستَفxم

ا¡قيقة وIّريى التفّهم مقام ã| ليسوا م Øuفٕا اFستفتاء@, مقام عن اÍÈFٕاب يراد

ã| كـنت أ نّک مع كذلک@, وحاGم والتحقـ�@, اFسـxزاء برناVهم بل ا¡ّق@, وIقيق
أحواGم@/ من تعّجب

ومن مÇyم وتتعّجب أيى عجبَت@, ـ متعلَّق من حاليّة ـ وَيسخرون ـ فجملة
يسخرون@/ وهم وأحواGم@, أقواGم

:@ ã| Fك ء@, ãÏ¾ عن متعّجباً شخص جعل ]ع+ ٕافعال واFٕعجاب

/@٢٠٤ . ٢ ـ@ قولُه@ ُيعجبک النّاسَمن وِمَن
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عجز ٤٢

/@١٠٠ . ٥ @ـ@ بيث Òòا كDة ولوأعَجبَک والطّيب بيُث Òò ا َيسَتويى ُقل�

/@٤ . ٦٣ ـ@ ُتعجبکأجسامهم@ رأيxم وٕاذا

مذموماً@/ أو Wدوحاً@ متعلَّقه يكون أن ب� التعّجب ã| فرق F ٕانّه Øj
:@ ã| Fك فاXمدوح

/@٢٥ . ٩ ـ@ كDتكُم@ أعجبتكُم ُحن!ٕاذ ويوَم

:@ ã| Fك واXذموم
/@١٠٠ . ٥@ @ـ بيث Òòا كDة ولوأعجبَک

اXعتاد@/ ّ الطبيعيى ا�ريان عن اòروج هو واXعيار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عجز@:

مؤّخر ع� واiFخر الضعف@, ع� أحدYا يدّل صحيحان أصن عجز@: ـ مقا
الباب ومن ضعيف@/ أيى عاجز@, فهو َعجزاً@, يعِجز ء ãÏ¿ال عن َعجز ـ فاFّٔول ء@/ ãÏ¿ال
عاَجز فن ويقال تعجñاً@, زت عجَّ والفعل عجائز@/ وا�مع الشيخة@, اXرأة الَعجوز@:
ع� aلوا ا Ø[ور أيضاً@/ الُعـُجز ع� الَعجوز وNمع ٕاليه@/ يوَصل فلم ذهب ٕاذا فناً@,
وابـن والِعـجزة عجوز@/ امرأة ا Øu@كأ لقدمها@, وها Ød ا Ø̂ وٕا عجوزاً@, اòمر فسّموا هذا
أعجاز, وا�مع ء@, ãÏ¿ال مؤّخر فالَعُجز ـ اiFخر اFٔصل وأمّا الشيخ@/ ولد آخر الِعجزة@:
ٕاذا خاّصة اXرأة َعجñة والَعجñة@: اFُمور@/ وأعجاز اFٔمر عُجز يقولون@: م Øu@أ Ø?ح
اFلتباس@/ عجائز,@كراهة َعجñات@,@وFيقال عجزاء@,@وا�مع @كانت@َضْخمة,@يقال@امرأة

ومع وحذفها@, باGاء ومَْعجزة ÍÒÈب باب من َعْجزاً ء ãÏ¿ال عن عجز ـ مصبا
غ� اللغة وهذه تعب باب من عجزاً وعِجز عنه@, ضعف ا�oوك«Ìها@: فتح وجه @كّل
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٤٣ عجز

عظمت ٕاذا Fّٕا Ì»بالك اFٕنساُن عِجز يقال F ٕانّه :@ Ø ãèعراFٔا ابن وعن عندهم@/ معروفة
تعجñاً@: وعّجزته عاجزاً@/ وجدته زيداً@: وأعجزت فاته@/ ء@: ãÏ¿ال وأعجزه َعجñته@/
واXرأة@: الرجل من والَعُجز عليه@/ يقدر فلم هرب ٕاذا الرجُل@: وعاَجز عاجزاً@/ جعلته
وضّمها الع� فتح لغات أربع وفzا ُيذّكرون@, o] وبنو مؤّنثة@, وهيى الوِرك� ب� ما
والَعُجز أعجاز@, وا�مع َرُجل@, وزان واFٔفصح وسكوuا@, o�ا ØËÈ واحد كّل ومع

ويؤّنث@/ يذّكر ره مؤخَّ ء@: ãÏ¾ كّل من

عن التأّخر أصله والَعْجز غ�ه@/ مؤّخر شبّه وبه ره@, مؤخَّ اFٕنسان@: َعُجُز ـ مفر
ÓÊºٕا التعارف ã| وصار الدبر@, ã| ذ@كر Fك ره@, مؤخَّ أيى اFٔمر َعُجِز عند وحصوله ء ãÏ¿ال
جعلته وعاجزته@: وعّجزته فناً وأعجزت القدرة ضّد وهو ء ãÏ¿ال فعل عن للقصور

عاجزاً@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مراتب@, له فالعجز ا�ملة@, ã| القدرة يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
القدرة@/ ã| Fك العجز@, مفهوم يتحقّق مقدار ّ أيى ã|و كان@, ء ãÏ¾ ّ أيى ع� القدرة وبانتفاء

ةً@/ ُقوَّ َضْعف َبعِد ِمن ـ@ القّوة مقابل ã| فهو عف@: الضَّ مفهوم وأمّا

لتحقّق ٕالzا@, اXنxي الشـجر أصول ع� اXاّدة تطلق الَعجز@: مفهوم وبلحاظ
الطراوة وانتفاء والط�@, اXاء من يى التّغذِّ ٕا� فzا ا¡اجة ولشّدة فzا@, واGرم الضعف
ٕاذا اFٕنسان من والعجوزة العجوز ومثله ء@/ ãÏ¾ كّل مؤّخر ã| وهكذا فzا@/ واòضارة
والعمل@/ والتحّرك الطراوة وحالة اFقتدار عنه وانت\ وا¡اجة الضعف عليه استو�
/@ ّ واÔGويى السكون Fّٕا فيه فليس اFٕنسان@, مؤّخر وهو العُجز ã| تشاهد اiFثار وهذه

ُمعِجز@/ وهو عاجزاً@, جعله وأعجَزه@:
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عجز ٤٤

واستمراره@/ العجز استدامة واXعاَجزة@:
/@٣١ . ٥ ـ الُغراب هذا مثل أ@كون أن "أعجزُت َويلَ يا

/@٧٢ . ١١ ـ َعجوز وأنا "أأِلُد َويلَ يا
/@١٣٥ . ٣٧ ـ الغاِبرين ã| َعجوزاً وأهلَهأbع!ٕاّ� يناه ÚS ٕاذ

توليد جهة ã| والعجز أخيه@/ جسد دفن جهة ã| اFقتدار وانتفاء الضعف يراد
واستعداده@/ الطفل

وغ�Yا@@/ والكهولة السّن Vك دون باXاّدة التعب� ã| اللّطف هو وهذا

امتثال عن والتخلّف والطاعة@, اZFٕان ã| العجز جهة ٕا� الثالثة اiFية ã| ويشار
نف«Îا@/ ã| فق�ة ضعيفة كوuا مع رسوله@, وأمر �ا أمر

/@٣٨ . ٣٤ ـ Íون ÒÉ ÔTالَعذاب ã| ولئَک اُ معاِجزين آياتنا ã|َيسعون والَّذيَن

تفس� وF@حاجة@ٕا� @والعمل, السعيى @هذا ã|@عاجزين كوuم حالة استمرار يراد
حصوGا@/ Gم Zكن Fو ا¡الة تلک ã| ليسوا م Øu@أ مع ياً@, متعدِّ اFٕعجاز ]ع+ اXعاجز

اXوارد@: سائر ã| ã\الن بصورة مyم اFٕعجاز يذكر وعلzذا

/@٢ . ٩ ـ Lا ُمعجزيى @ Ô)َغ أ@نَّكُم واعَلموا

/@١٣٤ . ٦ ـ عجزين Ô[ Ôrأن وما ٍت Ð� توَعدون ما وانَّ
/@٣١ . ٤٢ ـ أ�َرض ã| عجزيَن Ô[ Ôrأن وما

/@٥٧ . ٢٤ ـ أ�َرض ã| ُمعجزيَن َكَفروا الَّذيَن Ú Òéس ÒI و�

أيضاً@/ فتن\ wا, اتّصاف هو اFٕعجاز وحالة معجزين@, كوuم ã\ن يوجب وهذا

غ� كونه مع قدرته ã| وضعفاً FًّوIو Tدوديّة يوجب ٕاعجازه أّن ٕا� مضافاً
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٤٥ عجز

وصفاته@@ـ لذاته uاية F Tدود
/@٤٤ . ٣٥ ـ أ�َرض ã| و� واِت مى السَّ ã| ء ãÏ Ò¾ِمن ِلُيعجزه Lُا @كاَن وما

أرضيّاً@/ أو Êºويّاً@ ء ãÏ¿ال ذلک كان سواء أيى

Êºوّية@/ أو أرضيّة أمور ã| اFٕعجاز كان وسواء

/@٢٢ . ٢٩ ـ Êء Ú»ال ã| أ�َرضو� ã| عجزيَن Ô[ Ôrأن وما

والتفّوق والتسّلط التأث� يزم يكون: جهة ّ @أيى ã|كان@و Lو ّ بأيى اFٕعجاز فٕاّن
وا¡كومة@/

للقدرة أّن Fوك القدرة@, يقابل ما العجز فٕاّن الضعف@: دون بالعجز التعب� وأمّا
من مرتبة ّ أيى ã\ن يزم تعا� عنه العجز مطلق ã\فن مراتـب@, أيضاً للعجز مراتب@,

وغ�ه@/ ضعف

/@٢٠ . ٥٤ ـ ُمنقِعر ٍل Ö ÒK أْعجاُز م Ô Úu النّاسكأ ع ßL تَ

/@٧ . ٦٩ ـ خاويَة ٍل Ö ÒK أعجاُز م Ô Úu َكأ Íَعي Ò¼ فzا الَقوَم ي ÒMَف

النـخل وأعـجاز تقّومـه@/ بعد السـقوط هو واòوي اFنقع@, هو فاFنقعار
وٕاذا ,@Fyم تتغّذي والط� اXاء ã| مادامت وحياته الشجر أصول تقّوم فٕاّن أصوGا@,

ã| وا¡ياة الرطوبة عyا فðول حياtا@, ماّدة عن Tرومة تب� الشجر@: وسقط انقلعت
Iّرك ]جّرد ييبس وقد زائد@, حّد ã| التقيّد ã| فٕانّه النخل ã| ØDس Fو اGواء@, Vاورة

وتغي�ها@/ أصوله ã|
ٕا�جنس @اFُو� ã| النظر فٕاّن @الثانية@: ã|@والتأنيث اFُو�, @اiFية ã| التذك� وأمّا
مـطلق اFُو�@: ã| اXنظـور فٕاّن وهذا اFٔفـراد@/ ٕا� فzا فالنظر الثانية@: وأمّا النخل@/
من تري ã?ّال الكثـ�ة باFٔعجاز ون Ø{فيشـ م½Íوع�@, كوuم الثانية@: ã|و نزعهم@/
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عجف ٤٦

النخل@/ مصاديق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عجف@:

فـهو لغــة@, َقُرب باب ومن ضعـف@, َتِعب@: باب من الفرُس عِجف ـ مصبا
ع�ِعجاف bع ا Ø̂ وٕا قياس@, غ� ع� ِعجاف اFٔعجف وbع عجفاء@, وشاة أعجف@,
فيقال@: باGمزة ويعّدي ِضعاف@, وهو نظ�ه ع� أو Êن@, ßº وهو نقيضه ع� ًa ٕامّا

قتل@@/ باب من عَجفته فقيل با¡ركة عّديى ا Ø[ور أعجفته@,

حبس ع� واiFخر ُهزال@, ع� يدّل أحدYا صحيحان أصِن عجف@: ـ مقا
والّذ@كـر ـَمن@, السِّ وذهاب زال ÔGا وهو فاFّٔول عنه@/ أو ء ãÏ¿ال ع� ها ßVوَص النفس
العرب كم ã| وليس واFٕناث@, @كران الذُّ من ِعجاف وا�مع َعجفاء@, واFُن^ أعجف@,
مواشzم عجفت ٕاذا القوم@: أعجف ويقال الكلمة@/ هذه Ôغ� ِفعال ع� Vموعاً أفَعُل
عـبيد@: أبـو وقال لطيفتان@/ أيى عجفاوان@, شفتان :@ Ø ã8الكسا وحكي ُمعِجفون@/ وهم
Lو فِعل fاضيه وفَعء أفَعل ع� كان ما Fّٔن عِجَف@, والقياس ُهِزل@, ٕاذا عُجف يقال
وعُجف ورُعن ق Ôaو سـُمر وهيى فُعل ع� جاءت حروف@, سـتّة Fّٕا يعَرج@, عِرج
أرض فـقالوا الكم ã| اتّسـعوا ا Ø[ور عُجم@/ اFٔعجم ã| اFٔصمعيى وحكي وخُرق@,
وأمّا دقيق@/ أيى أعجف نصل ويقولون نبات@, Fو فÇzا خ� F َمهزولة أيى عجفاء@,
عنه@, نفَسـک حبسَت ٕاذا أعِجُفها@, الطعام عن ãÏ»نف عَجفُت فقوGم ـ ãæالثا اFٔصل
صVَت ٕاذا اXريض ع� ãÏ»نف عَجفُت ويقال@: قليل@/ غ�يى وعجفت تشxيه@, وهيى

ضته@/ ومرَّ عليه

ٕاذا اFٕنسـاَن@, وعّجفُت الَعَجـف@, من فَعء والعجـفاء@: ـ ٢٢٣ ـ اFشـتقاق
وعجفُت عليه@/ تعّطفَت ٕاذا فن@, ع� ãÏ»نف وعجفُت َيشبع@/ nو قوته نصف أطعمته
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٤٧ عجف

ورaَته@/ به رفقَت ٕاذا اXريض ع� ãÏ»نف
دقـيق@/ أعـجف نصل قوGم من ـزال@, ÔGا من الدقيق أيى ِعجاف@, سبٌع ـ مفر

/@Fyع نَبْت أيى فن@: وعن الطعام عن ãÏ»نف وعجفْت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن ينشأ مطلق هزال أيى َمن@, السِّ يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
هزال@/ وحصول النفس@, حبس قيدان ففيه الطعام@, عن النفس حبس

الÇxاون@, فيه يحظ زال ÔGا أّن والنحف@: والضعف اGزال وب� بيyا والفـرق

ã| يكـون أن من أعّم وهو القّوة@, يقابل عف والضَّ واFٕحكام@/ ا�ّد يقابل اGزل فٕاّن
الكّف موادُّ العجف مفهوم من وتقرب اللحم@/ قلّة فيه يحظ والنحف بغ�ه@/ أو هزال

والنصف@/ والنظف والنسف والeف واللطف والعّف والعزف والعكف

من@حروف@اGمس@والرخاء@واFستفال@والسكون @كون@الفاء ãæعاXا ويناسب@هذه
الصفات@/ هذه أغلب ã| تشارك أيضاً والّم والنون والكاف والع� والزلق@/

وَسـبع ِعجاٌف َسبٌع يأ@كُلهنَّ Êٍن ßºَبقـرات َسبع ã| أفِتنا يق دِّ الصِّ ا Ûv@أ يوسُف
/@٤٦ . ١٢ ـ ُسنبQت

ãÏÉيقت اXقام فٕاّن باXاّدة@: التعب� وأمّا والعجف@/ َمن السِّ تقابل ع� اiFية تدّل
السن� wا التعب� يناسب وأيضاً ال«Êن@/ البقراِت ليأ@كلن الطعام@, عن وا¡بس ا�وع
يأ@كلَن ِشداد سبٌع ذلک بعد من ãçيأ Øj ـ الطعام جهة من ومَضيقة اعة ÒV فzا الُمجدبة

Gّن@/ rقّدم ما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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عجل ٤٨

عجل@:

ومنه عاجل@, فهو ,@ÍÉوح أÌºع وَعَجلًة@: تِعب باب من َعَجً عِجل ـ مصبا
وتَـعّجل َعـْج�@, واXرأة به@, يى Ùdو أيضاً@, َعجُن وdع ا¡اÍÈة@, للساعة العاجلة
سبقت ء ãÏ¿ال ٕا� وعجلُت يَعجل@, أن ع� aلته وأعجلُته@: كذلک@, أمره ã| واستَعجل

¾Îر@/ لَه مادام البقرة ولد والِعجُل@: َعِجُل@/ فأنا ٕاليه@,

بعض ع� واiFخر ع�@اÌºFٕاع@/ أحدYا يدّل صحيحان, أصن عجل: ـ مقا
فناً@: واستعجلُت لغتان@/ وَعُجٌل@, عِجٌل هو يقال اFٔمر@, ã| الَعَجلة ـ فاFّٔول ا¡يوان@/
عّجلُت الُعجالة@: من ويقال ء@, ãÏ¾ من ل تُعجِّ ما والُعجاَلة@: سبقُته@/ وعِجلته@: حثثته@/
العاجلة@, للدنيا ويقال اiFِجل@, ضّد العاِجل اللغة@: أهل وقال ْنُتهم@/ َلهَّ يقال Fك القوَم@/
الولد�@: بٕالقاء �أيى تُنتُج ã?ّال النوق من والُمعِجل ل الُمعجِّ ٕاّن وقالوا اiFجلة@/ ولiخرة
الِثـ�ان@/ َعَجلة الَعَجلة@: هذا ع� aل ا ØWو ولُدها@, فيعيُش الوقت تستgل أن قبل
ولد الِعْجل@: ـ اiFخر واFٔصل الِعَجل@/ وا�مع الصغ�ة@, اFٕداوة الِعجلة@: الباب ومن

ْول@/ ِعجَّ لغة ã|و البقرة@,

َعجَن@, فن أقبل يقال الَعَجل@, من فاشتقاقه الَعجن@: ـ ٢٩٩ ـ اFشتقاق
ر ÔL ã?ّال الناقة والُمعِجل@: ِعَجل@/ وا�مع ,@�Zأد من الَمزاَدة والِعجلة@: ِعجال@/ وا�مع

النبت@/ من ÍÈب والِعجلة@: الَمعاجيل@, وا�مع مات@, أو

اFٔمـر@/ ã| يُعِجل أن وأمرته حثثته واستعجلته@: الَعَجلة@/ الَعْجل@: ـ ١ ـ الع�
والَعـَجلة@: أمـرك@/ ل عجِّ أيى فن يا ل وَعجِّ ل@, يُعجِّ أن كلّفه أيى وَعَجلْته وأعَجلْته

علzَا@/ � يُستَ اXنَجنون
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

ã| واÌºFٕاع اFستباق وهو الُبطء@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
وقته@/ حلول ٕا� ØVيتص أن دون من أمر

خ�اً الُمريد وقصد النيّة كان وسواء مكروهاً@, أو Wدوحاً اFٔمر ذلک كان سواء
اً@/ ØÌ¾ أو

النفس ضعف ومنشأها والسكون@, Vوالص الطمأنينة خف ع� الصفة وهذه
وا¤دودّية@/ القلب وضيق اFستعداد وقلّة

مستحسنة@/ مطلوبة اُمور ã| كانت ولو مذمومة الصفة فهذه

حركاته ã| م«Ìعاً Fًعجو كونه فبمناسبة البقرة@: ولد ع� الِعجل ٕاطق وأمّا
السكون@/ الوقور اُمّه ٕا� بالنسبة واُموره

ãÏÉ] الدنيا وا¡ـياة Wّر@, دار كونه فباعتبار الدنيا@: ع� العاِجل ٕاطق وأمّا
وتنعدم@/ وتُظلم طر Ô] السحاب ØãÏÉكم@

:@ ã| Fك واXكروه@, ØÌ¿ال ã| فالعجلة

/@٤٧ . ٢٢ ـ وعَده Lُا لَف ÔO ولَن بالَعذاِب وَيْستعِجلونَک

/@٥٨ . ١٨ ـ الَعذاب م Ô ÒGَلعجَّل َكَسبوا ا ß[ يؤاِخذُهم لو
:@�òا ã| والعجلة

/@ ٨٤ . ٢٠ ـ ÏÈMل َربِّ ٕاليَک وعجلُت َع�أثريى اُو�ء ُهم

/@١١٤ . ٢ ـ وحيُه Ïٕاليَک ÒÉيُق أن قبِل ِمن بالُقرآِن َتْعَجل و�

النّية@: حسن ã|و
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/@١٦ . ٧٥ ـ ِبِه ِلتْعَجَل لسانََک ِبِه ك �Iرِّ
النّية@: سوء@ ã|و

/@١١ . ١٧ ـ َعجوً� إ�نسان وكاَن )Òòبا ُدعاءه ØÌ¿بال إ�نساُن وَيْدُع

نفس هو الَعجل@: أّن والتعجيل@: واFٕعجال واFسـتعجال العجل ب� والفرق
آخر ء ãÏ¾ جعل هو والتعجيل@: بالقرآن@/ و�@تْعَجل ـ اFٔمر ã| واÌºFٕاع اFستباق
التعجيل هو واFٕعجال@: عاً@/ ßÌ»ُم Gم العذاب جعل أيى ـ@ الَعذاَب@ م Ô ÒG َل َلعجَّ ـ@ عاً@ ßÌ»م
أعَجلََک َوما ـ التفعيل ã| Fك الوقوع جهة ٕا� F الفعل قيام ٕا�جهة فيه النظر كون مع
طلب هو واFسـتعجال الصـدور@/ وجهة الفاعل جهة ٕا� فيه فالنظر ـ@ َقوِمک@ َعن
بالَعذابـ وَيستعجلونََک ـ غ�ه عن أو نفسه عن الطلب كان سواء والرغبة@, العجلة
َقبَل يِّئة بالسَّ تستعِجلوَن Ò ßn َقوم يا قاَل فيه@/ والتعجيل العذاب نزول عنک يطلبون أيى
ا¦ايل ٕا� يرجع اXعـ+ وهذا الَعجَل@, أنفسكم عن وتطلبون تدعون أيى ـ@ َسنَة Ò¡ ا

السّيئة@/ ٕا� والتوّجه ãcالقل

:@ ã| Fك واFعتقاد@, النيّة Mسن العجل يكون أن Fّٕا مذمومة العجلة أّن فظهر

/@٢٠٣ . ٢ ـ تأخَّر وَمن َعلَيه Òjٕا Qيوم!َف ã|َتعجَّل ن Ò Òf
ضعيفاً خلق واFٕنسان الضعف@وا¤دودّية@وضيق@النفس, نتيجة العجل ٕاّن وقلنا

@@ـ وTدوداً

/@٣٧ . ٢١ ـ َتسَتعِجلون Qَف ãçآيا وريكم ساُ َعَجل ِمن إ�نساُن ُخِلَق

فٕاّن الَعَجل@, صفة النفسانّية@: واFٔخق الصفات جهة من خلقـته أصول fن
الصفات وهذه وخصوصيّاtا@, وأطوارها نفسانيّة كيفيّات حقيقxا@ النفسانيّة الصفات
باFعتبار Fّٕا بيyا تغاير Fو القوي@, كّل وحدته ã| النفس فٕاّن والذات@, النفس ع�
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واللحاظ@/

أن فيصّح وبالطبيعة@, قهراً الَعَجل صفة ففيه ضعيفاً@: Tدوداً اFٕنسان كان وØXا
َعَجل@/ ِمن إ�نساُن ُخِلَق ـ@ عليه يطلق

تعا�@: قوله حقيقة وهذا

/@Qًَقلي ٕاّ� الِعلِم ِمن Ôrاُوتي وما

/@١١ . ١٧ ـ َعجوً� إ�نساُن وكان )òبا ُدعاءه ÙÌ Ú¿بال إ�نساُن وَيدُع

والوقـار Vالص عليه يشكل والَعَجل@: ا¤ـدوديّة هذه ÏÉقت[ اFٕنسان ٕاّن Øj
اiFجلة@/ ع� Vيص Fو العاجلة@, بالطبع فيختار والطمأنينة@,

/@٢٧ . ٧٦ ـ Qًثَقي يوماً وراَءُهم ويََذرون العاِجلََة ّبون ÔJ هؤ�ء ٕانَّ

/@١٨ . ١٧ ـ َنشاء ما فzا لَُه لنا عجَّ العاجلَة ُيريُد كاَن وَمن

/@٢٠ . ١٧ ـ ِخَرة Ðا� وتََذروَن العاِجلََة بُّوَن ß ÔI َبل Qَّك@

oتـعل وبـرنا¶ دينه وقوان� �ا ¡كم Oضع nو وطبعـه@, ã Øخ� لو فاFٕنسان
اiFجل ٕا� يتوّجه Fو اÌ»Xع@, العاجل وJّب عاجل فهو وتزكيته@: وتربيته الرسول

اXتأّخر@/
مبعوث والرسول اiFجل@, أو الVنا�Vالعاجل من ّ أيى @اختيار ã| Uتار هو نعم
والسـعادة والgال والصح الفح ٕا� وسـوقهم هدايxم ٕا� تعا� �ا جانب من

فليكفر@/ شاء ومن فليؤمن شاء fن ا¡قيقّية@,

عن واFٕعراض ,@oالعظ اليوم ترك يوجب الدنيا ا¡ياة Tيط ã| اFختيار وهذا
واXراتب الgاFت [ام ويسقط الروحانّية@, الفضائل bيع ã\فينت ا¡ّقة@, الُعليا ا¡ياة
وبـٕارادتـه تعا� بيده أيضاً العاِجلة أّن مع ,@وعاجً ظاهراً Fّٕا يري ف اFٕنسانّية@,
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ُنريد@/ ن Ò ßX َنشاء ما فzا لَُه َلنا عجَّ ـ وتقديره

ٕا� اFٕنسان فيميل واLFراف@: الّضل وظهر ا¡ّق@, سبيل عن أعرض وٕاذا
يُعميه مفسد برنا¶ ّ أيى Iت وOضع مظلم@, مهلِک واٍد ّ بأيى ويبت� Ø ãæشيطا طريق ّ أيى

ا¡ّق@/ ال½Íاط سلوك عن

السيِّئة@: اXكروهة ثار iFا هذه من الِعجل@: وعبادة

/@٥١ . ٢ ـ ظاXون Ôrوأن َبعِدِه ِمن الِعْجَل Ôkذ ØHا @ Ú Ôj
/@١٥٣ . ٤ ـ البيِّنات م Ôtجاَء ما َبعد ِمن الِعْجَل ذوا ØHا @ Ú Ôj

/@١٤٨ . ٧ ـ ُخوار لَُه َجَسدا Qًِعج م Øzُحل ِمن َبعده موÏºِمن قوُم ذ ÚHوا

ِمنأثر َقبضة فقبضُت به Íوا Ô½َيب Òn ]ا Íُت Ô½ب قاَل ُّ سامريى يا َخطبُک ا Òf قاَل
� َتـقوَل أن ا¡ـياة ã|لَک فٕانَّ فاذَهب قاَل ãÏ»نَف ãسّولت� وكذلک ا Ôtفنبذ سول الرَّ
/@٩٦ . ٢٠ ـ@ لَننِسَفنَّه@  Ú Ôj لُنحرَقنَّه عا@كفاً  َعلَيه َظلَت الَّذيى ٕا�ٕاGک وانظر ِمساَس@///

/@٩٣ . ٢ ـ بُكفرهم الِعجَل قلوwم ã| بوا ßÌ¾ واُ وَعَصينا ْعنا ß Òd قالوا

ولعلّه ساحراً وكان موÏº@�ع�@, أصحاب من رجل ّ السامريى ٕاّن السمر: ã| قلنا
�ع�@/ Ïºو[ اXؤمن� َحرة السَّ من @كان

وله ـد متجسِّ وهو ,@ Ø ã� Ô¡ا من اXصنوع الِعجل هذا �ع� Ïºمو قوم شاهد ØFفل
وَدعاهم هذا فجذwم :@ Ø ã� Ô¡وا الذهب من وماّدتـه ِعجل@, وصورة Uصوص صوت
خالق وهو الرّب عن واFٕعراض ا¡ّق ترك ٕا� وزينxا الدنيويّة اFُمور ã| ٕاÌºاُعهم

العاجلة@/ الدنيا ا¡ياة فغّرtم ء@, ãÏ¾ @كّل

وهذا عاجل@, ÍÈحا مشاهد ملموس فٕانّه قلوwم@, ã| العجل حّب ب ßÌ¾فأ
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آجلة@/ ا Øuفٕا الروحانّية@, ا¡ياة nعوا فR
وتعّجل وIّرك حضور فيه ما Jبّون العاجلة أهل فٕاّن الِعجل@: تناسب وأمّا

ّ السـامريى اختار وقد واòصوصيّات@, الصفات هذه مَظهر والِعجل وجذبة@, وٕاÌºاع
MاGم@/ اXناسبة الصورة هذه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عجم@:

أعجم@, فهو ,@ ØËÉبال وَعُجم فصاحة@, وعدم لُكنة اللسان ã| الُعجمة@: ـ مصبا
عربيّـاً@, كان وٕان فصيح غ� أيى للتوكيد@: النسبة ع� ّ أعجميى وهو َعجFء@, واÇXرأة
فلو هذا وع� أيضاً@, لفظه ع� أعجميّون ّ اFٔعجميى وbع أعجمون@, اFٔعجم وbع
العرب@, ã| موجودة وهيى الُعجمة ٕا� نسبة Fٔ@نّه قذفاً@, يكن n ,@ ّ أعجميى يا Ø ãèلعر قال
Fٔ@نّه َعجFء@, الyار وصة ُتفِصح@/ F ا Øu@Fٔ َعجFء وwيمة فصيح@, Òغ� يا قال وكأ@نّه
أزلت ا¡رف@: وأعجمت است}م@/ مثل علينا@: الكُم واستَعجم قراءة@, فzا يُسمع F
أعربته@/ خف وأعجمته@: للسلب@/ فاGمزة وشكل@, بنقط غ�ه عن ه ØñZ ]ا عجمتَه
فـيه@, لغـة قُـفل@: وزان والُعجم العـرب@, خف والَعَجم@: أقفلته@/ الباب@: وأعجمت
من النـوي والَعَجم@: للوحدة@/ فالياء ,@ ّ وروميى وروم ّ وزSيى pَز مثل ّ عجميى الواحد
اFٕبـل@/ صغار بالسكون@: والعجم َعَجمة@/ الواحدة ذلک@, وغ� والنّبـق والعنب ا¦ر

واXضغ@/ العّض والَعْجم@:

ع� ـ واiFخر وَصمت@, سكوت ع� يدّل أحدها أصول@: ثثة عجم@: ـ مقا
أعجم, هو F@ُيفِصح@, الّذيى الرجل فاFّٔول عّض@ومذاقة@/ ع� ـ واiFخر صبة@وشّدة@,
مادام Ø ãcللص ويقال أعجم@, صار ٕاذا الرجل@, عُجم ويقال الُعجمة@/ بيّنة عجFء واXرأة
من فهذا العرب@, من ليسوا الّذين الَعَجم وقوGم@: أعجم@/ Ø ãcص ُيفصح@: Fو F@يتكلّم
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قـال أيضاً@/ ُعجم Gم ويقال ,@ ÓFَعَج سـّموهم عyم يفهموا n ØXا م Øu@كأ القياس@, هذا
وتعجيمه م, وكتاب@مُعجَّ أعجميّة/ ا Øu@Fٔ اXقطّعة, ا¡روف هيى الُمعَجم: حروف اòليل:

َويِضح@/ ُعجمته تستب� كيى تنقيطه

وقـوم /@ Ø ãèبعر ليس :@ ّ أعجميى ورجل العرب@/ ضّد الَعَجم@: ـ ٢٧٤ . ١ الع�
كّل واFٔعجم@: wيمة@/ أو دابّة كّل والعجFء@: ُيفصح@/ F الّذيى واFٔعجم@: وُعرب@/ ُعجم
السائل@: جواب عن الداُر استعجمت وتقول التشبيه@/ به ُتِرد n ٕاذا بعربيّة ليس @كم
أ@ك[ه مِل@: الرَّ وُعجمة /@ ويَصحَّ عجمته تستب� كيى تنقيطه الكتاب@: oوتعج سكتت@/
نَواة@/ ا¦ـر@: وَعَجم حوله@/ ما ع� الُمشرف منه اPXا@كم أو آخره@, وقيل وأضخمه@,
بشجرة ÍÉبه يَ قرَنه@: يَعُجم والثوُر fه@/ ã| بنَواtا F@كها ٕاذا ا¦ـرَة@: يَعُجُم واFٕنساُن

ُذقته@/ وعجمته@: ليُنّظفه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اللسان ã| اللُّكنة ومن@مصاديقه: @ٕاwام@/ ã| ُعقدة هو اXاّدة@: ã| اFٔصل@الواحد أّن
والباُب وٕاwاماً@/ التواًء أوجبت ٕاذا وُعقدٌة بلغة@/ التكلّم ã| أو فيه ضعف من كان سواء
والنوي ُيفصح@/ n ٕاذا Ø ãcوالص ينكشف@/ n ٕاذا الصعب واFٔمر /@éَي nو اُغلق ٕاذا اXقفَل
لساuا وال}يمة@اXعقود للحمل/ ما@دامتn@تستعّد اFٕبل وصغار وn@يفلق@/ متعقّداً ما@دام
أصل ã| والُعقـدة /@Ì¿ينت n ما الضخم ا£تمع والرمل غرÎÈا@/ ٕابانة ع� وF@تقـدر

واFختبار@/ اXضغ مورد ã| يقع وما َنب@/ الذَّ

اXذكورين@/ القيدين ¡اظ مyا@: مورد كّل ã| Vفيعت

اXقّطعة@, الxّجيى حروف عن عبارة ا Øu@أ فzا فالتحقيق اXعجم@: حروف وأمّا
ومتعقّدة فzا انكشاف F م}مة فهيى تPّكب@: n ومادامت الكلFت@, ترّكب مواّد وهيى
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كان وٕان منقوطة@, غ� أو منقوطة تكون أن ب� فzا فرق Fو فzا@, دFلة Fو Øتب� F
واXنقوطة مهملة@, تسّمي وعلzذا جهت�@, من مyا اXنقوطة غ� ã|@الYFٕام@واwFٕا

أصلها@/ ع� معجمة

ذ@كرنا@/ Fك والتعقّد اwFٕام ]ع+ بل التنقيط@, ]ع+ ليس واFٕعجام

اً Øñمتم ا¡رف جعل وهو اXع+@, هذا منه يراد ا¡رَف@: أعجمت ـ قوGم وأمّا
واXعجم@/ الxّجيى حروف من كونه ليعرف والنقطة بالشكل

Tّله@/ غ� ã| اXورد ã| اFٔقوال وUتلف الطويل البحث أّن فظهر

,@pوالز والروم والعجم العرب كلFت@@ـ فٕاّن للواحد@: ّ العجميى ٕاّن ـ قوGم وأمّا
للواحد@/ يكون ا�نس ٕا� فرد نسب فٕاذا للجنس@,

وا¡بس�@, �الPك والعجـف �ا¡بس�@, @الَعجس ـ مواّد اXـاّدة@: من وتقـرب
/@ Ó+ومع لفظاً �التعّقد�@/ والعجز

وفيه ُعجمة ذا بكونه يتّصف من وهو ,@ ØË¼Fٔوا كاFٔبكم مش}ة صفة واFٔعجم
ياء من ]فهومة ليست والوحدة للواحد@, فيكون ٕاليه شخص نسب وٕاذا وٕاwام@, تعقّد
الياء بأّن فحgوا بعÎÉم@, اXع+ع� هذا اشتبه وقد النسبة@, لوازم من هيى بل النسبة@,

للنسبة@/ F للوحدة

أعَجميىّ ٕاليه ُيلِحـدوَن الَّذيى لساُن ,@Ì¿ بَ ُيعلُِّمـه ا Ú̂ ٕا َيقولون م Ô Úu@أ َنعلَم وَلَقد
/@١٠٣ . ١٦ ـ ُمب! Ø ãèعر لساٌن وهذا

ُهَو ُقل Ø ãèوعـر أأعَجميىّ آياتـه َلت ُفصِّ لَْو� َلقالوا@ أعجميّاً ُقْرآناً َجَعْلـناه لَو
/@٤٤ . ٤١ ـ َوْقر م ßuآذا ã| �@يؤمنون والَّذيَن وشفاٌء ُهدًي آَمُنوا للَّذيَن

/@١٩٨ .@@٢٦ ـ مؤمن! ِبِه كانوا ما zم َعلَ أ�عَجم!فَقرأه َع�بَعِض لناُه نَزَّ ولو
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عجم ٥٦

اُمور@: ع� الكرZة اiFيات تدّل

]ع+ F اFٔصل@, وهو تعـّقد@, مع اwFٕام ]ع+ اXوارد هذه ã| العجمة ٕاّن ـ ١
Dف اXوجود القرآن هذا أّن مع بيyم@, متفاYة كانت Xا Fّوٕا العربّية@, اللغة غ� اللغة
أعجميّاً@: القرآن نزول مورد ã| ـ لتآياته ُفصِّ لَو� ـ قوGم وأيضاً ,@ Ø ãèعر أيدينا ب�

العربّية@/ اللغة F والتفصيل@, والتبي� اFٕفصاح مرادهم بأّن يشعر

ã| تـعا�@: بـقوله :@ Úمب� غ� القرآن بأّن ـ قوÇGم عن تعا� أجاب وقد ـ ٢
قلوwم@, جانب من هيى ا Ø̂ ٕا التعّقد@واwFٕام ٕا�@أّن ٕاشارة َعمًي@/ َعلzم وهَو َوقر آذاuم

اّدعوها@/ ã?ّال العجمة جهة من F

والقـوانـ� واFٔحكـام ãæعاXا جهة ٕا� نظرهم :@Ì¿َب يُعلّمه ا Ø̂ ٕا ـ قوGم ـ ٣
مأنوساً العرب يكن n ا ØXو ال«Êويّة, السالفة الكتب @توافق ã?ّال واFٕرشاد@واFٔخقيّات

القرآن@/ ã| اXندرجة اXعلومات هذه علّمه العرب غ� من واحداً بأّن حgوا wا@:
فٕاّن ـ أعجميىّ ٕاليه ُيلحدوَن الَّذيى لساُن ـ بقوله قوGم@, عن تعـا� وأجاب
وامتياز واXعارف@/ oفاهXوا ãæعاXا جهة من ّ معنويى امتياز خصوصّيتان@: فيه القرآن
التعب�ات@وا�مت@والكلFت,@واFمتيازان@متزمان@Fينفّک@أحدYا @من@جهة ّ ظاهريى

خر@/ iFا عن

هو التعب�@: مقام ã| ا¡قائق ب� Dف والتفصيل عyا واFٕفصاح ãæعاXا وتبي�
لسانه ã| ّ أعجميى عن ÏØ¿يتم F اFٔمر وهذا العجمة@, وعدم بالعربيّة عنه ØVيع الّذيى

وٕاwام@/ عقدة

الظواهـر ٕا� توّجههم كون ٕا� ٕاشارة اFٔعجم�@: بعض ع� َنّزلناه ولو ـ ٤
ٕا� يرغبون Fو ,@ ãæعاXا ٕا� يتوّجهون F م Øu@وأ العربّية@, ã| تعّص}م وشّدة ال½Íفة@,
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٥٧ عّد

له Øeيُـ ال«Êوّية@, واFٔحكام ّ اÇGFٕيى الكتاب كان ٕان Mيث ّية@, ×GFٕا واXعارف ا¡قائق
بالظواهر@/ وتعلّقاً مyم تعّصباً به@, ليؤمنوا كانوا ما :@ ّ أعجميى فصيح غ� رجل ع�

الرسول كان ٕان Mيث التعقّد ومنxي التعّصب ٕا�كFل ٕاشارة علzم@: فَقرأه ـ ٥
بذلک@/ رضوا وما وافقوا Xا تعا�@: �ا جانب من فقط علzم بالقراءة ومأموراً أعجميّاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عّد@:

وقد الزجاج@: قال اXعـدود@/ ]ع+ والَعـَدد قتل@, باب من عّداً عـددته ـ مصبا
ـ واXع+ بابه@, ع� هو bاعة@: وقال َعَدداً@, Ò!سن ـ Lو اXصدر@, ]ع+ العدد يكون
وا¡ساب@, العّد ã| أدخلتُه أيى ء ãÏ¿بال واعتددُت مبالغة@, وعّددتـه@: مَعدوداً@, سن�
اÇXرأة@: وِعّدة الت¿Ìيق@/ أيّام اXعدودات@: واFٔيّام ساقط@/ غ� Tسوب به معتّد فهو
ـ تـعا� وقوله ِعـَدد@/ وا�مع علzا@, الواجبة اXّدة ½Îا تربّ وقيل أقرائها@, أيّام قيل
لَُه عل ÒN nو ـ ومثله عّدtن@, ã| أيى ,@ ã| ]ع+ الّم النحاة@: قال ن@: ßtِلعّد فَطلِّقوهنَّ
وبلغة الكث�@, ,@o] بلغة الِعّد عبيد@: أبو وقال له@, انقطاع F الّذيى اXاء والِعّد@: ِعَوجاً@,
أو مال من أعددتَه ما والُعّدة والتأّهب@/ اFستعداد والُعّدة@: القليل@/ هو وائل@, بن بكر
والَعـديد@: وأحÍÉته@/ هيّأته ٕاعـداداً@: وأعددته ُعـَدد@/ وا�مع ذلک@, غ� أو سح

فن@/ ã+ب َعديد وهو عش�ة@/ فzا له وليس وقبيلة bاعة ã| نفسه يُدخل الرجل

اFٕعداد ومن اFٕحصاء هو الّذيى العّد من OFلو واحد صحيح أصل عّد@: ـ مقا
ٕاحصاء فالعّد@: كّلها@/ الباب فروع ترجع اXعني� هذين وٕا� ء@, ãÏ¿ال tيئة هو الّذيى
الك[ة@/ والَعديد@: معدود@/ ء ãÏ¿وال عاّد@, فأنا َعّداً@, أُعّده ء ãÏ¿ال عددت تقول@: ء@, ãÏ¿ال
م@ليتعاّدون@ويتعّددون Øuن@وعددهم,@وٕا@ف ã+َعديد@@ب@@ Ò]ويقال@ما@أ@ك@, والعدد:@مقدار@@ما@يُعّد
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عّد ٥٨

دث@/ ÒJ Fٔمر اُِعّد ما الُعّدة@: ـ الوجه@اiFخر ومن علzا@/ يزيدون أيى آFف@, ع�ع¿Ìة
ُعبيدة@: أبو قال له@/ وتعددت ء ãÏ¿لل واستعددت ٕاعداداً@, اُعّده ء ãÏ¿ال أعددت يقال@:
وقد أعداد@, وا�مع hقد أيى ِعّد حسٌب يقال ولذلک الغزيرة@, @كايا الرَّ من القدZة الِعّد@:
أّن Fك اFٔرض@, ماء الِعّد@: :@kحا أبو قال ِعّد@/ ماء ويقولون ِعّداً@, َر@كيّة كّل Nعلون

ال«Êء@/ ماء الَكَرع

ِعـداد ã| وفن وأحصـيته@/ حسـبتُه عـّداً@: ء ãÏ¿ال عددت ـ@ ٩٠ . ١ العـ�
أيّام اXرأة@: وِعّدة معهم@/ ديوانه كان ٕاذا فن@: ã+ب ã| وِعداده فzم@/ يُعّد أيى الصا¡�@,
َعديدة راهم الدَّ وهذه كالَعَدد@/ مصدر والَعّد@: ك[ت@/ أو قّلت bاعة والِعّدة ُقروئها@/
والِعـداد@: به@/ يُعـّدد Dف اشـPكوا ٕاذا يَتعاّدون@, وهم مثَلها@/ العدد ã| كانت ٕاذا هذه@,

سنة@/ له ت Ø] ٕاذا وذلک اللَّديغ@, وجع اهتياج
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن تفPق القيدين وwذين bع@, مع ٕاحصاء هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
وغ�Yا@/ ا¡سب@, ,@Ï½¡ا مواّد

:@ ã| Fك وا¡سب@, اFٕحصاء ماّدة مقابلة ã| ذ@كرها علzذا ويدّل

/@١٢ . ١٧ ـ ساب ß¡وا Ò!ِن @السِّ عَدد ولتعلموا

/@٢٨ . ٧٢ ـ َعدداً ء ãÏ Ò¾ Ïُكلَّ Ò½وأح َلَدvم ا ß[ وأحاَط

/@٩٤ . ١٩ ـ عّداً ُهم وَعدَّ أحصاُهم َلَقد

ع� اÌ¾Fٕاف هو وا¡سب@: /@ ÓFعل الضبط هو اFٕحصاء ٕاّن :@Ï½¡ا ã| وقلنا
اFختبار@/ بقصد ء ãÏ¾
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٥٩ عّد

وأمّـا /@ÏÒ½Ç¡وا العـدد مقابل ã| اFختـبار بقصد واÌ¾Fٕاف ا¡ساب ٕاّن Øj
:@ ã| Fك ـ@ العّد ع� م مقدَّ ãا�bFٕا fعناه اFٕحصاء@:

عّداً@/ ُهم وعدَّ أحصاُهم َلَقد

:@ ã| Fك ـ عنه مؤّخر Ø ãوالتفصي�

/@٣٤ . ١٤ ـ ُصوها ÔI �Lا نعمَة َتعّدوا وٕان

/@١ . ٦٥ ـ ةَ الِعدَّ وأحُصوا ِلعّدtنَّ فطلِّقوهنَّ

ع� مقّدم Ø ãا�bFٕا ا�مع وأّن اFحصاء@/ ع� مة مقدَّ اbFٕاليّة اFٕحاطة أّن Fك@
:@ ã| Fك ـ العدد

/@٢ . ١٠٤ ـ ده وعدَّ ماً� bَع
/@٢٨ . ٧٢ ـ َعدداً ء ãÏ Ò¾ وأح½Ïُكلَّ َلَدvم ا ß[ وأحاَط

وهذا كردن� ضبط و �¾Êره أفراده ضبط ã| bع هو مصدراً الَعـَدد أّن فظهر
جهة من ا¡ساب@: مقام ã| وِذ@كره بعدد@, ليس فالواحد الواحد@, ع� يصدق F اXع+

رديفها@/ ã|و وماّدtا اFٔعداد مبدأ أ@نّه

ما كاللُّقمة والُعّدة ,@ Ø ãتفصي� وضبط bع ا Øuفٕا الxيـئة اFٔصل@: مصاديق ومن
نوع أيى لسة@, ß�كا النوع لبناء اXرأة@: ة وِعدَّ غ�Yا@/ أو سح أو مال من ويضبط يَُعّد

للمرأة@/ معدودة أيّام من Uصوص
/@٤٧ . ٢٢ ـ َتُعّدون ا ØW سنة كألف ربّک ِعنَد َيوماً وٕانَّ

Çم Ô ÒG @ َنُعدُّ ا Ú̂ ٕا zم َعلَ َتعجل Qَف أّزاً َتؤّزهم الكافريَن َع� Ò!ياط الشَّ َسْلنا أْر ٕانّا
/@ ٨٤ . ١٩ ـ اً َعدَّ
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عّد ٦٠

ُهم وعدَّ م Ô ×zَلَقدأحص َعْبداً@ ـِن ×a الرَّ ã ßçآ ٕاّ� رض وأ�َ وات مى السَّ ã| َمن ُكلُّ ٕان
/@٩٤ . ١٩ ـ َعّداً

علمه عن يعـزب Fو مyا@, ذّرة عن يُغـفل F Mيث وٕاحصاؤها bـعها يراد
ء@/ ãÏ¾ وٕاحاطته

أعدَّ ,@ ÓDعظ عذاباً له وأعّد ـ واFٕحصاء ا�مع مقام ã| ء ãÏ¾ جعل واFٕعداد@:
للكـافرين@, ت اُِعدَّ ã" الَّ الناُر َسـع(اً@, م Ô ÒG وأعدَّ مغفرةً@, م Ô ÒGLا أعدَّ جنّاٍت@, اGLم
مـواّد Nمع تعا� �ا فٕاّن الxـيئة@, ]ع+ ليس فzا فاFٕعداد ـ آَمنوا لّلذين ت اُِعدَّ
أن F عاملzم@, ٕا� ويوصلها wم ويُلحقها صzا ÔJو وJس}ا والسـيِّئات ا¡سنات

عنده@/ من وجنّة وناراً وأجراً عذاباً يوجد

/@٦٠ . ٨ ـ ة قوَّ ِمن ÔrْستطَْعW ما م Ô ÒG وا وأِعدُّ

وكذلک الxيئة@, دون ا�هاد@, ã| تامّة ووسيلة أخ�ة علّة واFٕحصاء وا�مع
:@ ã|

/@٤٦ . ٩ ـ ة ُعدَّ لَه وا ٔ�عدَّ اòروج ولوأرادوا

/@فعً العدّو ٕا� اòروج ã|و بالعمل اFٕقدام ã| بعمة ليست اFّٔوليّة والxيئة

فٕاّن اFٕحصاء مع ا�مع وهو اXع+ هذا ونتيجxا@: الxيئة حقيقة أّن \O Fو
مع+ ã| مأخوذ ا�مع fفهوم الxّيؤ@, مقام ã| يفيد F كردن� �¾Êره ا£ّرد اFٕحصاء

حال@/ ّ أيى ع� اXاّدة
واFٕحصاء@: ا�مع اختيار ع� ويدّل افتعال@, واFعتداد@:

/@٤٩ . ٣٣ ـ ا Òuَتعتّدو ة ِعدَّ ِمن zّن َعلَ َلكُم ا Òf
Hتاروuا@/ أيى
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٦١ عدس

تعريفـه ã| والتعبـ� وحساب@, ٕاحصاء ã| ا�مع هو اXاّدة@: حقيقة أّن فظهر
اللغة@/ ã| التضيّق باب من واFٕحصاء با¡ساب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عدس@:

عَدساً@/ اXعروف ا¡ّب يُسّمون م Øyلك ء ãÏ¾ اللغة من فيه ليس عدس@: ـ مقا
للِبغال@/ زجر َعَدس ويقولون@:

ã| ذهب ٕاذا Jِدس@: وحَدس يعِدس عَدس :@ ّ اFٔمويى عن ـ ٦٨ . ٢ الxذيب
ا¡بوب من الَعَدس قال@: Ø ãèعراFٔا ابن وُحَدس@/ ُعَدس العرب@: أÊºء ومن اFٔرض@/
جنس وهيى Hرج@, بَ[ة والَعَدسـة@: الليث@: وقال والُبُلس@/ والَعَدس الَعلَس له يقال

َحَدس@/ يقولون@: وناس البغل@, زجر وَعَدس@: مyا@/ يُسلَم Fّوقل الطاعون@, من

ال«Ìطان يولد وٕادمانه البُلُسـن@, يسّمي عـدس@: @ـ@ ٤٣٢ ص التذكرة ٕاحياء

ã Ù\ويص الب¿Ìة ã Ùيُن� به البدن وغسل الصدر, السعال@وأوجاع يُسكّن وهو واXاليخوليا,
بنفسجيّة أزهار له نبات وهو أدس@, ا�Gوغليفّية@: باللغة عدس Ëºٕا وأصل اللون@/

ØDس Fو Í½م ã| ØãÏºأسا غذاء وهو ,@ ّ والصعيديى ّ البحريى Í½م ã| وأصنافه صغ�ة@,
وال«Ìطان@: لبة الصُّ واFٔورام ا�ـذام يولد منه اFٕ@كثار ٕاّن وقوGم@: الفق�ة@/ للطبقات
الكبد Jتويه ما تعادل وهيى جّداً@, عالية العدس ã| ا¡ديد ونسبة الصواب@/ عن بعيد

ا¡ديد@/ من

ã| لغة وَعدَس اXنّية@, به عدست يقال ذهب@, أيى اFٔرض ã| عَدس ـ صحا

أيى Ìيى Û»ال َعدوس الضبع@: وصف ã| وجاء والكدح@/ الوطء شّدة والَعْدس@: حدَس@/
قتلت@/ ا Ø[ور باFٕنسان Oرج بُ[ة والَعَدسة@: معروف@/ حّب والَعَدس الس�@/ ع� قويّة
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عدل ٦٢

بزجره@/ عدس البغل وا Ød ا Ø[ور البغل@/ زجر وَعَدس@:

عدس@/ حبّة عدس@, ـ@ �َعداشاه� ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مفردات ã| خواّص له ويذكر اXعروف@, ا¡ّب هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
فراجعها@/ الطّب

شكله@/ ع� لكوuا البدن@, ã| كالب[ة Qّوزاً@/ منه مأخوذة اFُخر ãæعاXا ولعّل
,@ ãÏ¿Xوا السـ� ويناسـبه كاXوطّأ@, العدس فٕاّن والس�@/ والوطء ء ãÏ¿Xوالذهاب@وا

الزجر@/ ã| يطلق اXناسبة وwذه

الكلمة من@استعFل وأيضاً ٕاÌºائيل ã+ب اُمور جريان ã|@اّدةXا من@استعFل ويفهم
اFٔيّام@/ hقد ã| Fًمتداو كان ا¡ّب هذا أّن العVّية@: ã|

ُتنبُت ا ØW َلنا رج ÔOربّک َلنا فادُع واِحد َطعام َع� Ò ß/َنص لَن ×Ïºمو يا Ôrُقل وٕاذ
/@٦١ . ٢ ـ وَبَصلها وَعَدÎºا وفومها ائها وِقثّ َبقلها ِمن رُض أ�َ

ٕا� يتوّجهون م Øuٕا حيث ٕاZاuم@, ã| واFنكسار الضعف uاية ع� يدّل وهذا
@والتحّمل@واFستقامة@والتوّجه ØVالتص دون@أن@يطلبوا من اXآ@كل@وTاسن@اFٔطعمة, لذائذ

الروحانيّات@/ لذائذ ٕا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عدل@:

Fًعد أمره ã| عدل يقال ور@, Ò�ا خف وهو اFُمور ã| القصد العدل@: ـ مصبا
وعدل وفتحها@, الدال Ì»بك ومَعِدلة أيضاً Fًعد القوم ع� وعدل ÍÈب@, باب من
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٦٣ عدل

وظلم@/ جار تعب@: باب من Fًعد وعِدل وان½Íف@, عنـه ماَل :@Fًعـدو الطريق عن
ـ جنسـه غ� من مقامه يقوم ما وَعْدله@: مقداره@, أو جنسـه من مثله ء@: ãÏ¿ال وِعدل
باب من Fًعد wذا هذا عدلُت يقال اFٔصل@, ã| مصـدر وهو ِصياماً@, ذلک أو@@َعدُل
الفدية أيضاً وهو َيعدلون@/ م Øwبر َكَفروا الَّذيَن Ú Ôj ـ مقامه قا_اً مثله جعلته ٕاذا ÍÈب@:
فاعتدل@: تعـديً وعّدلته /@ التساويى والتعادل@: ِمyا@/ يؤخذ � عدل ُكّل تعدل وٕان ـ@
F واXنفعة القيمة باعتـبار ء ãÏ¿ال قسمة وهيى التعديل@, قسمة ومنه فاستوي@, سـّويته
وعدلت @قيمته@ومنفعته@/ ã| اFٔعظم ا�زء يعادل قد اFٔقّل ا�زء فيكون اXقدار, باعتبار
َعدل فهو وُعدولة@, عدالة ØËÉبال هو وعُدَل wا@/ ووصفته العدالة ٕا� نسبته الشاهَد@:

ã|يطابق أن وجاز واحد@, بلفظ وغ�ه ع�الواحد الَعدل ويطلق به@/ يُقنع ØãÏÈمر أيى
التأنيث@/ ã| طابق ا Ø[ور ُعدول@, ع� فيجمع وا�مع@, التثنية

ع� يدّل أحدYا كاXتضاّدين@, متقابن F Øyلك صحيحان@, أصن عدل@: ـ مقا

اXستويى ØãÏÈرXا الناس@: من الَعْدل ـ@ فاFّٔول اعوجاج@/ ع� يدّل ـ واiFخر استواء@,
ا¡كم والَعْدل@: ُعدول@/ وهم أيضاً َعدFِن وYا َعدل@, وYا َعدل هذا يقال الطريقة@,

الذيى والَعـديل@: /@Fvلتساو بذلک يا Ød الدابّة a الِعدFن@: الباب ومن باFسـتواء@/
اXعتدلة الباب@: ومن رعّيته@/ ã| عدل تقول ا�ور@, نقيض والَعْدل@: ا¤مل@/ ã| يُعادلک
اFعوجاج@: ã| فيقال خر@: iFا اFٔصل فأمّا اFٔعضاء@/ اXتّفقة ا¡سنة وهيى النوق@, من

ٕانعرج@/ أيى وانعدل عدل

اXضايفـة@/ باعتبار ويستعمل اXسـاواة@, مع+ ãÏÉيقت واXعادلة@: العدالة ـ مفر
وع� كاFٔحكام@, بالبص�ة يدرك Dف يستعمل الَعدل لكن يتقاربان@, والِعدل والَعدل
كاXوزونات با¡اّسة@, يدرك Dف والَعديل والِعدل ,@ صياماً ذلک عدُل أو ـ@ قوله ذلک
قامت بالَعْدل ـ رويى وعلzذا سواء@, ع� والتقسيط فالَعْدل واXكيت@, واXعدودات
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عدل ٦٤

عـ� زائداً nالعا ã| اFٔربعة اFٔركان من ركن كان لو انّه تنبzاً واFٔرض@, Êوات Ú»ال
مطلق ÍÈبان@: والَعدل ,@ ÓFمنتظ nالعا يكن n ا¡gة ÏÉمقت ع� عنه ناقصاً أو اiFخر
باFعتداء يوصف Fو منسوخاً اFٔزمنة من ء ãÏ¾ ã| وF@يكون حسنه العقل ãÏÉيقت
وZكن بال¿Ìع Fًعد كونه ُيعرف وَعدٌل ٕاليک@, أحسَن من ٕا� اFٕحسان Lو بوجه@,
َعَليكُم اعَتدي ن Ò Òf ـ قال ولذلک كالقصاص@, اFٔزمنة@, بعض ã| منسوخاً يكون أن
هو النحـو وهذا وسـيِّئة@, اعتـداء فسّمي مثلها@, سيِّئة سيِّئة وَجزاُء ـ َعلَيه فاعَتدوا

وإ�حسان@/ بالعدل يأمر Lا ٕانَّ ـ@ بقوله ّ الَمعنيى

والعدل النصف@/ ٕاعطاء اFٕنصاف أّن اFٕنصاف@: وب� بينه الفرق ـ ١٩٤ الفروق
ٕانّه وF@يقال عليه@, عدل ٕانّه قيل قطع ٕاذا السارق أّن تري Fأ غ�ه@, ã|و ذلک ã| يكون

أنصف@/

اXكيال يى Ød ومنه الظاهر Øالب� العدل هو القسط أّن العدل@والقسط: ب� والفرق
يكـون وقد ظاهراً@, تراه Ø?ح الوزن ã| العدل لک يصّور Fٔ@نّه قِسطاً@, واñXان قِسطاً

وجوهه@/ بّينت الّذيى النصيب هو القسط ٕاّن قلنا وGذا ,@\O ما العدل من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تكون F Mيث والتفريط اFٕفراط ب� توّسط هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
/@ Ø ãا¡قي� والتقّسط اFعتدال وهو وF@نقيصة@, زيادة فيه

واFسـتواء والقسـط واXسـاواة اFقتصـاد ع� تطلق اFٔصل هذا و]ناسـبة
القيد@/ ¡اظ مع مناسب مورد ã| مyا كّل واFستقامة@,

وذلک وا¦Çايل@, واFن½Íاف اFٕعراض ع� تدّل عن@: Mرف اسـتعملت وٕاذا
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أيى فيه رغب ـ قولنا ã| Fك وهذا اFن½Íاف@/ ع� الدالّة ـ عن ـ كلمة دFلة ÏÉقت[
ا�Çهة ã| العدل وIقّق الرغبة حصول واXراد عنه@, أعرض أيى عنه ورغب أحّبه@,

اXنفّية@/ ا¢الفة

والضعف اLFراف عن مصوناً كان ٕاذا@ واFٔفكار@: الرأيى ã| ٕامّا العـدالة ٕاّن Øj
:@ ã| Fك والصواب@, ا¡ّق ويطابق وا¡ّدة@,

/@٥٨ . ٤ ـ بالَعدل وا Ôg ÒI النّاسأن Ò!ب Ôrgَح وٕاذا

زيادة@/ أو نقصان بيانه ã| يكون أن دون من ا¡كم ã| ا¡ّق ٕاظهار يراد

فzا ليس معتدلة الباطنيّـة اFٔخق تكون بأن النفسـانّية@: الصفات ã| وٕامّا
القلبيّة الصفات وكذلک ,@éج Fو tّور فzا يكن n ٕاذا كالشجاعة تفريط@, Fو ٕافراط
رذيـلتان وطرفاه مطلـوبة@, Tمودة اFٔخق كون ã| اXـñان هو فالعدل اFٔخري@,

مذمومتان@:

/@١٠٦ . ٥ ـ ِمنكُم َعْدٍل وا@ ذَ ثنان ٕا الَوصيَّة Ò!ح اXوُت أَحَد@كُم @ ÒÍ ÒÉح ٕاذا@

اFٔعـFل ã|و اFنفرادّيــة@, الوظائف ã|و اFٔقـوال@, ã| وهو اFٔعFل@: ã| وٕامّا
Fو نقيصة@, Fو زيادة فzا ليس Mت وصدق حّق ع� تكون بأن وذلک اFجBعّية@/

تفريط@: Fو ٕافراط

/@١١٥ . ٦ ـ لكلFته َل مبدِّ � وعدً� ِصدقاً ربّک كلمُة ت Ø]و
/@١٥٢ . ٦ ـ èُقر ذا كاَن ولو فاعِدلوا Ôrُقل وٕاذا

/@٣ . ٤ ـ َفواحَدة َتعِدلوا أ@ّ� Ôrخف وٕان

/@١٥ . ٤٢ ـ َبيَنكُم ٔ�عِدَل واُِمرُت

:@ ã| Fك اXوارد@: وعموم اXطلق ã| أو
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/@١٣٥ . ٤ ـ َتعِدلوا ويأن ÒGا تتَِّبُعوا Qَف

ã| العدل@, وصول ٕا� طريقاً اGوي اتّباع Qعلوا Fو بالعدل@, اGوي Hالطوا F
وسكون@/ حركة كّل ã|و قول@, أو عمل ã| أو باطنيّة صفة ٕاظهار ã| أو حكم

خالصاً وصدق وحّق صواب ع� اXوضوع Iقّق ã| ¾Ìط العدل أّن \O Fو
فكّل والروح@/ كالصورة العدل ٕاجراء ã| واFٕخُص كاXاّدة@/ وهو ونقيصة@, زيادة عن
bيع عليه ويPتب الgال@, وا¦ام ا¡ّق ع� متحقّق فهو وٕاخص@: عدل فيه ء ãÏ¾

آثاره@/

مَن أيى صفة@, كالصعب وهو س+@, Ô¡ا اÊºFٔء من فالعدل وجّل@: عّز �ا ã| أو
للمبالغة@, وهو مصدراً جعلها ٕا� لنا حاجة Fو الصفة@/ هذه يّتصف@بالعدالة@وثبتت@فيه

يقال@/ Fك@

ونقيصـة@/ زيادة دون من واFعتدال التوّسـط هو اXاّدة@: ã| اFٔصل ٕاّن وقلنا
فٕاّن وا¡gاء@, الفسفة Ìه Ø»ف ما ع� ,@ ينبغيى Fك موضعه ã| ء ãÏ¾ وضع ]ع+ وليس

اXوضع@/ ٕا� أو الوضع@, ٕا� توّجه دون من هو حيث من يحظ قد العدل

فعل ã| Fو صفاته من صفة ã| يري F أفعاله@, ã|و صفاته ã| عدل تعا� فهو
اFعتدال@/ حّد عن خروج Fو تفريط Fو ٕافراط أفعاله من

مصاديق ومن ا¡ّق@, íـXا عن خارج ء ãÏ¾ ٕا� ا¦ايل وهو ا�ـور ويقابله
ا¡ّق@/ هو ما تأدية وعدم ا¡ّق ٕاضاعة وهو الظلم ور@, Ò�ا

الغفلة@, أو وا�هل وا¡اجة والفقر الضعف من ينشأ ا Ø̂ ٕا أ@نّه الظلم@: ã| وسبق
وجّل@/ عّز �ا حّق ã| Wتنع مyا وكّل

ُيريد Lُا َوما ـ ا¡يثـيّات bيع ومن ا�هات bيع ã| مطلق عدل تعا� فهو
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ظلم@/ ـ@ راجع للعباد@/ ÓFُظل
قادر nعا فٕانّه وأعFله@, وأقواله آرائه ã|و صفاته ã| عدل تعا� �ا أّن فظهر
والتكوين, اòلق عن متعال تعا� فهو التكوين@: جهة من وأمّا Tدود@/ غ� Ø ã+غ Tيط

/@ ّ أبديى متناه غ� Ø ãأز� وهو

قال@: Fك خصوصاً@, اFٕنسان ã|و ,@ ًكّ ا¢لوق ã| جار التكوين ã| والعدل

/@٧ . ٨٢ @ـ@ َفَعَدلک َفَسّواَك َخلََقَک الَّذيى hالكَر بربَِّک َك َغرَّ ما

اعتدال@, مع التوّسط هو والتسـوية Uصوصة@/ كيفيّة ع� التكوين هو اòلق
زيادة دون من خاّص توّسط وهو العدل أّن Fك بعده@, وواقع اòلق من أخّص وهو

بعدها@/ وواقع التسوية من أخّص وهو ونقيصة@,

تعا�@: قوله مع+ وهذا

/@٤ . ٩٥ ـ hتَقو أْحَسِن ã| إ�نساَن َخَلْقنا َلَقد

/@٤٨ . ٢ ـ َعدل ِمyا يؤَخذ و� َشفاعة ِمyا ُيقَبل و�

/@١٢٣ . ٢ ـ َشفاعة َتنفعها و� َعدل مyا ُيقَبل و�

/@٧٠ . ٦ ـ ِمyا يؤَخذ � َعدل ُكلَّ َتعدل وٕان

من هنا ويراد اFٔولي�@, ã| Fك صفة أو اFٔخ�ة@, اiFية ã| Fك مصدر ٕامّا الَعدل

ã| اXورد هذا ã| واFعتدال ونقيصة@, زيادة دون من التوّسط حّد ã| يكون ما الصفة
وبالنسـبة َشيئاً� نَفس َعن نَفس زيى ÒQ � يوماً �واّتقوا ـ عمل من للنفس ما مقابل

ٕاليه@/

ã| ÇNعل ما أيى والفدية@, الفداء ]Çع+ ء Nيى قد ٕانّه يقال اXع+ هذا و]ناسبة
له@/ ومساوياً عنه عوضاً Tلّه ã|و ء ãÏ¾ قبال
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لغـرض بآخر قّوة أو ء ãÏ¾ ٕا¡اق والشفاعة@: اXكافأة@/ ]ع+ ا�زاء ٕاّن وقلنا
غ�ه@/ أو عمل آخر@, عن عوضاً Nعل ما والِفدية@: مطلوب@/

الشفاعة ã|و اòارج@, من متحّصل أمر الفداء فٕاّن الفداء@, من أخّص فالشفاعة

ã| قّدم وعلzذا وقّوة@, تأث�اً وأشّد أقوي فيكون النفس@, قّوة ٕا� وضّمها قّوة ٕا¡اق
اFٔضعف@/ اFٔعم انتفاء F@يفيد اFٔخّص انتفاء فٕاّن اFُو�@, اiFية

Økوأ أخّص والقبول القبول@, بعدم الفدية ã\ن للتعب�عن الثانية@: اiFية ã| واُّخر
عن اFنتفاع ã\ن F@يفيد الفدية ã| القبول فعدم يُقبل@, F ء ãÏ¾ يؤخذ قد ٕاذ اFٔخذ@, من

القبول@/ من اFٔعّم باFٔخذ ال¿Îادة ã\ن ã| ØVع وGذا اXطلقة@, الشفاعة

حقِّـه ã| الشفاعة ã\ن عن وُيسكت الفدية@, أخذ مطلق ين\ الثالثة@: اiFية ã|و
ا�òة@/ وOتار يصلح ن ØW

البحـث فٕاّن ـ نفس عن ـ الثانية وهو ّ ا£زيى النفس ٕا� ترجع الÊÉئر ٕاّن Øj
مطلوبة ا Øuفٕا ,@ وتَفديى وتَشفع زيى ÒQ ã?ّال ٕا�النفس نظر Fو wا@, يلحق ما ã| والكم

ّ ا£زيى النفس ã| مانع جهة من هيى ا Ø̂ ٕا مyا أخذها وانتفاء قبوGا وعدم مواردها@, ã|
عyا@/

ال¿Ìيعة مراحل ã| واXسائل اXوضوعات أهّم من العدالة موضوع أّن وليعلم
وقد صائب@, ورأيى مطلوب وُخلق حسن عمل كّل يرجع وٕالzا وا¡قيقة@, والطريقة

اXوارد@: Uتلف ã| wا اُمر

والرسالة@: البعث مقام ã\ف

/@١٥ . ٤٢ ـ َبيَنكُم ٔ�ْعِدل واُِمْرُت

وهدايته@: �ا أمر ã|و
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/@٩٠ . ١٦ ـ وإ�ْحسان بالعدِل يأُمُر Lَا ٕانَّ

الناس@: ã| ا¡كم مقام ã|و

/@٥٨ . ٤ ـ بالَعدل وا Ôg ÒI النّاسأن Ò!ب Ôrgح وٕاذا

التقوي@: مقام ã|و

/@ ٨ . ٥ ـ للتَّقوي أقَرُب هَو ٕاعدلوا

القول@: ã|و

/@١٥٢ . ٦ ـ èُقر ذا كاَن ولو فاعِدلوا Ôrُقل وٕاذا

النساء@: مقام ã|و

/@٣ . ٤ ـ ةً فواِحَد َتعِدلوا ِخفrأّ� وٕان

العدل@: ã| اòلوص ولزوم

/@١٣٥ . ٤ ـ َتعدلوا ويأن ÒGا تتَِّبعوا Qَف

والعهود@: العقود مقام ã|و

/@٢٨٢ . ٢ ـ بالَعدل كاتٌب َبيَنكُم ولَيكتْب

ال¿Îادة@: مقام ã|و

/@١٠٦ . ٥ ـ ِمنكُم َعْدٍل وا@ ذَ ثنان ٕا

اFٕصح@: مقام ã|و

/@٩ . ٤٩ ـ وأْقِسُطوا بالَعدل @F Ô Òyبَي فأْصِلحوا@

اXطلوب وهو نقصان@, Fو فيه زيادة F الّذيى ا¡ّق هو فالعدل حال@: ّ أيى وع�
السالك�@/ منازل من مeل كّل ã|و مقام كّل ã|و مورد كّل ã|
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الّذيى موضوعه ٕا� بالنسبة أو نفسـه ã| يحظ قد العدل أّن ٕا� أ¾Ìنا وقد
آخر ٕا�موضوع بالنسبة ملحوظاً يكون وقد العادل@/ العدل@والرجل كمفهوم يقوم@به@,

ذلک@/ مثال ع� FًعوV أو قباله@, ã|و

مسـاوياً Nعل ما وهو َعدل@/ ِمyا ُيقَبل و� تعا�@: قوله ã| قلـنا Fك ãæوالثا
منه@/ فات Xا Fًومثا

تعا�@: قوله الباب هذا ومن

/@٦ . ٦ ـ َيعِدلون م Øwبر َكَفروا الَّذيَن Ú Ôj
/@١٥٠ . ٦ ـ َيعِدلون م Øwبر وُهم با�Ðخَرة يؤمنوَن � والَّذيَن

/@٦٠ . ٢٧ ـ َيعِدلون َقوم ُهم َبل Lا َمَع ٕالٌه ء

عديً Nعلون أيى للتعدية@, والباء تعا�@, �با وَعديً Fًَعد ء ãÏ¾ جعل يراد
قا_اً مثله جعلته ٕاذا wذا@: هذا وعدلُت ,@Fyبي سّوي بفن@: فناً َعدل يقال م@, Øwبر

م@/ Øwبر Fًومثا Fًمعاد ء ãÏ¾ جعل فاXراد مقامه@,

ـ الثـانية اiFيـة بـقرينة كفروا@, ـ قبله ]ا F بعده@, ]ا يتعلّق م@: Øwبر ـ وا�اّر
يعِدلون@/ م Ùwبر وُهم خرة Ðبا�

بسـبب هو ا Ø̂ فٕا به عديً Nعل ما وحذف فzا فاFٕطق الثالثة@: اiFية وأمّا
/@Lا َمَع ٕالٌه ء ـ@ قبله@ ,@�ا ـ@ ِذ@كر@

أصنام من العديل موارد Çbع ليشمل اiFيات@: ã| ا£عول اXعادل ذ@كر وعدم
وغ�ها@/ ومئكة وٕانسان حياة وذويى

الرّب@/ ٕا� بالنسبة الَعدل عظمة ٕا� ٕاشارة م@: Øwبر ـ ا�اّر hوتقد
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Nعـلون م Øuوٕا أيى بأنف«Îم@, اXذكورة اiFيات ã| الَعدل Oتّص أن يبعـد Fو
Gا@/ cوله من أقّل Fو مثله@, الرّب مقابل ã| أنف«Îم

/@١٥٩ . ٧ ـ َيعِدلون وبِه با¡قِّ دون Òv ٌة موÏºاُمَّ َقوم وِمن
/@١٨١ . ٧ ـ َيعِدلون وبِه با¡قِّ دوَن Òv ٌة اُمَّ َخَلقنا ن Ú ßWو

ْضواَنه@/ ِر َبَع اتَّ َمن ِبِه ديى Òv ـ ã| Fك وبعنوانه@, بسببه أيى با¡ّق@: دون Òv
أنف«Îم Nعـلون وبا¡ّق أيى با¡ـّق@, vـدون قوله ع� عطف َيعدلون@: وبه
/@�g¡ا ب� Dف اد ØIFالتوافق@وا ع� يدّل والعطف /@ومتمثًّ عديً واXهتدين@wدvم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عدن@:

اFٕبل ٕاقامة الَعْدن@: اòليل@: قال اFٕقامة@/ ع� يدّل صحيح أصل عدن@: ـ مقا
هو اòليل@, ذ@كره الّذيى واFٔصل َعْدناً@, تعِدن اFٕبل عدنت تقول خاّصة@, ا¡مض ã|
معدن اXعِدن الباب ومن ٕاقامة أيى َعدن@, جنّة فقيل ُمقام@, كّل به قيس Øj الباب@, أصل
والَعدان@: الِعدان وأمّا والكرم@/ �òا معِدن هو فيقولون ذلک ع� ويقيسون ا�واهر@,

ذ@كرناه@/ الّذيى القياس من يكون أن وNوز البحر@, فساحل

يَعِدن فهو باXكان عَدَن قوGم من فَعن َعدنان@: بن مَعّد ابن ـ ٣١ اFشتقاق
أش}ه والفّضة@وما الذهب لُعدون الَمعِدن@, اشتقاق ومنه ,@oمق أيى عاِدن@, وهو ُعدوناً@,
ٕا� �ص� Ø ãcالنّـ وانتسب ُمقام@/ دار أيى َعدٍن@: جنّاُت ـ اشتقاق ومنه فيه@, ا�وهر من

Ìºيانّية@/ أÊºء فهيى عدنان بعد fا النّسابون@/ كذب وقال@: عدنان@,

قلت@: ا�ّنـة@/ بُطـنان َعدٍن@: جنّات@ مسـعود@: ابن عن ـ ٢١٨ . ٢ الxذيب
فيكُرم السـيل@, ماء فzا يسPيض ã?ّال اXواضع اFٔودية@: وبُطنان وسطها@/ وبُطناuا
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تركت تقول تVحه@, Fو فتألفه اXكان اFٕبل تلزم أن والَعْدن@: بَطن@/ واحدها نباtا@,
الناس فيه يثبت الّذيى اXكان وهو الَمعِدن@, ومنه وكذا@/ كذا ]كان َعواِدن فن ã+ب ٕابل
�ا Fٕنبات معدناً يى Ùd والفّضة@: الذهب ومَعِدن َصيفاً@/ Fو شـتاًء عنه يتحّولون Fو

جوهرYا@/ فيه تعا�

/@oالنع عدن@, جنة متعة@, wجة@, �ِعِدن� ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�ّنة@/ ومن@مصاديقه: اُلفة@وwجة@/ مع اFستقرار هو @اXاّدة: ã| أّن@اFٔصل@الواحد
استقرار وTّل فيه@/ واستقروا ألفوا ٕاذا الناس ومُقام به@/ ألفت ٕاذا اFٕبل استقرار وTّل
Dف والتناسب اXوجودة والPاب واGواء اXاء باقتضاء فيه نبتت ٕاذا وغ�ها ا�واهر

وهكذا@/ بيyا@,

/@٧٢ . ٩ ـ ورضواٌن َعدن جنّات ã| طيِّبة وَمسا@كُن
/@٣١ . ١٦ ـ uار أ�َ xا ÒIِمن ريى ÒQ ا Òuيدخلو َعدن جنّاُت

/@٥٠ . ٣٨ ـ بواب أ�َ م Ô ÒG مفتَّحًة َعدن جنّاُت

عدن ٕا� واُضيفت اÇXلتّفة@/ باFٔشجار مغطّاة حديقة ع� تطلق ا�نّة ٕاّن قلنا
وال}جة@/ لل«Ìور اXوجبة وتؤمها وتناس}ا ودوامها فzا اFسـتقرار باعتبار

جنّات خ(ُمستقّر@, ـ أيضاً أخري بكلFت فzا اFستقرار مفهوم عن ØVويعـ
وغ�ها@/ لد@, Ôòا جنَّة اXأوي@,

رفـع توجب ã?ّال التوفيقات أهّم ومن النعم أعظم من اFستقرار أّن \O@Fو
وا£اهدة العمل ã| الراسخ والعزم oالتصم وحصول اFُمور@, ã| والðلزل اFضطراب
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السعادات@/ وIصيل

أع� من والسكون باFطمينان عنه ØVيع الّذيى وهو Ø ãæالروحا اFستقرار أّن Fك@
ـ راجـع ـ وجّل عّز �با اZFٕان درجات أرفع ومن تعا� �ا ã| السـلوك مقامات

طمن@/

الطمأنينة خف وع� اZFٕان قبال ã| ا Øu أ Fك واFضطراب الðلزل حالة فٕاّن
اFبxاج ã\ين ا¡ـياة وٕادامة اXعيشـة جهة ã| اFضطراب كذلک والوقار@: والسكينة

واFٔمن@/ وال«Ìور
uاية فذلک والتؤم@: والتناسب واFئتف اFبxاج مقارن اFستقرار كان وٕاذا

معنوّية@/ أو ماّدية ا¡ياة ã| السعادة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عدو@:

Qاوز ع� يدّل وهو كّلها@, الفروع ٕاليه يرجع صحيح واحد أصل عدو@: ـ مقا
عدا تقول ,@ÍÉÔ¡ا وهو الَعْدو ذلک من عليه@, Í½يقت أن ينبغيى Xا وتقّدم ء ãÏ¿ال ã|
ما Qاوز :@ والتعّديى لغتان@, مثقّل@, مضموم@, والُعدّو اòليل@: قال عاٍد@, وهو َعْدواً يَعدو
يعدو وفن وعدواناً@, ÓFظل الناس ع� يعدو الّذيى :@ والعاديى عليه@/ Í½يقت أن ينبغيى
يَعدو َعَدوان@: وذئب وكث�ه@/ العدو جيّد أيى َعَدوان الفرس عدو من ويقال أمَرك@/
زيـداً@, جـاوز ما أيى اòليل@: قال زيداً@, عدا ما أحداً رأيت ما وتقول الناس@/ ع�
والُعـدوان@: /@ والتعّديى واFعتداء الَعداء وكذا الُعدوان@, ومنه طوره@, فن عدا ويقال
قاض أو واٍل ٕا� طلبک الَعْدوي@: فأمّا الُعدوان@, من مشتّق واFعتداء ال½ÍÛاح@, الظلم

عليک@/ باعتدائه منه ينقم أيى ظلمک من ع� يُعديک أن
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وهو ا¡ّد@, وQاوز ظلم وَعداء@: وُعدواناً وُعدّواً َعْدواً يعدو عليه عدا ـ مصبا
قارَب أيضاً@: قال باب من عدواً مشـيه ã| وعدا عاٍد@/ وَسبُع عادون@, وا�مع عاٍد@@,
Qاوزته وعدوته@أعدوه: باGمزة@فيقال@أعديته@فعدا@/ ويتعّدي /@ ا�ريى دون اGرولة@وهو
ã+أعان عليه@: ãæفأعدا الن½Íة@, منه طلبت :@nالظا ع� اFٔم� واستعديت غ�ه@/ ٕا�

من استعاروها م Øu@وكأ الَعدوي@, مسافة يقولون@: والفقهاء الَعدوي@/ ËºFٕوا ãæÍ½ون
القـّوة من فيه Xا واحد بعدو والعود الذهاب فzا يصل صاح}ا Fّٔن الَعدوي@, هذه
أعــداء وا�مع ,@ ãوا�Xا الصديق خف والَعُدّو@: جانبه@/ :@ الواديى وُعدوة وا�دة@/
الصفات ã| يأت nو باÊºFٔء Uتّص فَِعل Fّٔن النعوت@, ã| له نظ� Fو قالوا وِعَدي@,
بلفظ الَعدّو يقع وقيل@: /@ اFٔعاديى ع� اFٔعداء وNمع لغة@/ الع� ØËÈو ِعَدي@, قوم Fّٕا

وا£موع@/ واXؤّنث اXذّكر الواحد ع� واحد

العداوة له فيقال بالقلب@: Vيعت فتارة اFلتئام@, ومنافاة التجاوز الَعْدو@: ـ مفر
له فيقال اXعاملة ã| بالعدالة باFٕخل وتارة الَعْدو@, له فيقال ãÏ¿Xبا وتارة واXعاداة@,
العدواء@, له فيقال الَمقّر بأجزاء وتارة بغ(ِعلم@, َعْدواً Lا فَيسّبوا ـ والَعـْدو الُعدوان
من بقصـد أحدYا ÍÈبان@: والَعدّو اFٔجزاء@/ mمت غ� أيى عدواء ذو مكان يقال
من يكون ا ØW يتأّذي Fك wا يتأّذي حالة له َتعرض بل بقصد F ـ ãæوالثا /@ الُمعاديى

ا¡ّق@/ Vاوزة واFعتداء@: الِعَدي@/

بيyم ما وتعاَدي /@ËºFٕا ضارع لكنّه وصف وهو ,@ Ø ãالو� ضّد العدّو@: ـ صحا
وعداًء@/ َعْدواً عليه َعدا يقال والظلم@, ا¡ّد Qاوز والَعداء@: تباعد@/ وتعاَدي@: فسد@, أيى
ء ãÏ¿ال Vاوزة :@ والتعّديى عنه@/ ¼Íفته اFٔمر@: عن وعدوته جاوزه@/ أيى يعدوه@: وعداه

استحÍÉته@/ :@ ãÏºفر وأعديُت ,@ÍÉÔ¡ا والَعْدو غ�ه@/ ٕا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

القـيدين وwذين آخرين@/ حقوق ٕا� Qاوز هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
الطغيان@: العتّو@, ,@ البغيى الظلم@, ا�ور@, ا�وز@, ـ@ مواّد عن [تاز

معّينة@/ خاّصة نقطة عن ومرور خاّص عبور التجاوز@: فٕاّن

والفساد@/ ØÌ¿ال طريق ã| ا¡ّد عن Vاوزة والعتّو@:

وغلبة@/ قهر مع اXكروه ã| ا¡ّد Vاوزة والطغيان@:

ٕاليه@/ وتوّجه ء ãÏ¾ ٕا� اXيل وا�ور@:

مطلقاً@/ ا¡ّق هو ما تأدية وعدم ا¡ّق ٕاضاعة والظلم@:

أ@كيدة@/ وٕارادة الشديد الطلب :@ والبغيى

@والصديقJافظ Ø ãالو� من ًكّ أّن باعتبار الوFية@والصداقة, مواّد وتقابل@اXاّدَة@:
صاحبه@/ حقوق

وا�ور التجاوز ã|و /@ يى التعدِّ Iقّق ٕاذا ال½Íاح الظلم موارد ã| اXاّدة وتستعمل
للðاحم موجباً كان ٕاذا واGرولة حقوق@آخرين@/ ٕا� التجاوز Iقّق والطغيان@ٕاذا والعتّو

/@ يى والتعدِّ

:@ Ø ãالو� قبال ã| فتستعمل

/@١ . ٦٠ ـ أولياء وعدّو@كُم َعدّويى ِخذوا تتَّ � آَمنوا الَّذيَن ا Ûv َأ يا
/@٥٠ . ١٨ ـ َعدّو َلكُم وُهم ãæدو ِمن أولياَء وذّريتَه أفتتَّخذونَه

/@٣٤ . ٤١ ـ o Òa Ø ãو� كأ@نّه َعداوة وبينه بينَک اّلذيى فٕاذا

عليكم@/ يعتدون أعداء م Øu@أ مع ا¡قوق حفظ ã| ٕالzم تستندون أيى
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:@ ã| Fك للظلم مصداقاً ويكون

/@٢٢٩ . ٢ ـ الظّاXون ُهُم ولئَک فاُ Lا حدوَد يتَعدَّ وَمن
/@١ . ٦٥ ـ َنفَسه ظلم َفَقد Lا حدوَد يتَعدَّ وَمن

ا¡ياة وٕادامة ا¡قوق وحفظ العدل وٕاجراء النظم NFٕاد تعا� �ا حدود فٕاّن
أضاع فقد اXقّررة@: والضوابط ا¡دود تلک يتعّد ومن اFٔمن@, وIقّق اXعيشة وحسن

الناس@/ وحقوق حقوقه

ا¡قوق@: ٕاضاعة ٕا�حّد يبلغ n ا�@وٕان حدود @ٕا� يى التعدِّ ٕا�@أّن ٕاشارة @هذا ã|و
واFٕضاعة@/ الظلم حّد ã| ٕالzا التجاوز أوهن فٕاّن ,@ ÓFظل يعّد

:@ ã| Fك البغيى بعد وتستعمل

/@٧ . ٢٣ ـ العادون ُهُم ولِئَک فاُ ذلَِک وراَء ابتَغي ن Òf
/@١٧٣ . ٢ ـ َعلَيه Òjٕا Qَف عاد و� باغ Ò)َغ اضطُرَّ ن Òf

/@٩٠ . ١٠ ـ وَعْدواً بغياً وجنوُده فرعون فأتبَعهم

العدو بعده يتحقّق Øj ,@Fًأّو يتحقّق هو ا Ø̂ ٕا اFٔ@كيد وا¡رص الشديد الطلب فٕاّن
وٕاضاعة@/ بالفعل ÓFظل يكون مرتبته Iشتّد ٕاذا يى التعدِّ أّن Fك ,@ والتعّديى

يـتحقّق Çا Ø̂ ٕا فهو jFٕا فR ,@ التعّديى Iقّق بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا العصيان وكذلک
العصيان@: ٕا� ينxيى أن ٕا� يى التعدِّ ع� بالعزم

/@ ٨ . ٥٨ ـ سول الرَّ وَمعصية والُعدوان j�ٕبا وَيتناجون
/@٦٢ . ٥ ـ والُعدوان j�ٕا ã| ُيساِرعوَن م Ôyِم َكث(اً وَتري

والxاون@/ والتأخ� البطء هو jFٕا فٕاّن

تعا�@: قوله ã| Fك اُخر@: حظاتX الPتيب@: هذا خف ع� تستعمل وقد
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٧٧ عدو

/@٧٨ . ٥ ـ َيعَتدون وكانوا عصوا ا ß[ ذلَِک
/@١٤ . ٤ ـ ناراً ُيدخله حدوَده ويتعدَّ ورسولَه Lَا يَعِص وَمن

وكفرهم اLرافهم ã| تأث�اً واFٔشّد اFٔهّم هو ما ذ@كر ٕا� اFُو� ã| النظر فٕاّن
هو ما Øj ,@´Í¼ Uصوص خف هو ما يحظ الثانية ã|و فاFٔهّم@/ Øj وضGم@,

عاّم@/
:@ Øمع� فرد حقوق ٕا� بالتجاوز ٕامّا يى التعدِّ ٕاّن Øj

/@١٢٣ . ٢٠ ـ َعدّو لبَعض بعُضكُم يعاً Òb ِمyا اهبطا قاَل
bاعة@: حقوق ٕا� أو

/@٥ . ١٢ ـ ُمب! َعدّو لQٕنسان يطاَن الشَّ ٕانَّ
وحدوده@: �ا حقوق ٕا� أو

/@١ . ٦٥ ـ Lا حدوَد يتعدَّ وَمن

ومكروهه قبحه يكون أثر@: أو كيف أو كّم جهة من شديداً التعّديى كان Fّوكل
وجّل@@/ عّز �ا حدود ٕا� التعّديى ã| Fك أعظم@,

/@١٤ . ٤ ـ فzا خالداً ناراً ُيدِخله حدوَده ويتعدَّ ورسولَه Lَا يَعِص وَمن

باFٕطق@: يكون أو

/@١٩٠ . ٢ ـ الُمعَتدين بُّ ÔJ �Lا ٕانَّ تعَتدوا و�

ع� فائقة حسنة نتيجة ينتج موارد ã| وهذا جايزاً@: يكون قد اFعتداء ٕاّن Øj
اXطلوبة@/ النتيجة هذه ٕا� النظر ويكون منه@, أهّم وتكون يى التعدِّ قبح

:@ ã| Fك باXثل@, اXقابلة صورة ã| مyا

/@١٩٤ . ٢ ـ َعَليكُم اعَتدي ما ثل ß[ َعلَيِه فاعَتدوا َعَليكُم اعَتدي ن Ò Òf
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عدو ٧٨

¾Ìيكاً فيكون للمتجاوز@, وعون للتجاوز تثبيت والظلم التجاوز قبـول فٕاّن
/@ للمعتديى

:@ ã| Fك سبيله@, ã|و تعا� �ا ٕا� الس� صورة ã| ومyا

ِبِه فَوَسطَن َنْقعاً ِبِه فأثرَن ُصْبحاً غ(اِت ÔXفا َقْدحاً فاXورياِت َضبحاً والعادياِت
/@١٠٠@ ـ @ عاً Ö Òb

حّد ٕا� العاّديى ا�ريان حدود عن اXتعّديى الس� ã| ال«Ìعة وهو الَعْدو فٕاّن
,@ يى التعدِّ مصاديق من عyا@: استفادtم ã| عموميّة مُشاعة حدود ٕا� Qاوزاً يوجب

اXذموم@/ اXمنوع حgه عن خارج :@�و �ا سبيل ã| كان ٕاذا منه اÌ¿Xوع أّن Fّٕا

من اòمسـة اXراحل ٕا� ٕاشـارة ـ@ غ� ـ ã| قلـنا Fك الكرZـة اiFيات وهذه
اللقاء@/ رسالة ã| أوضحناها وقد السلوك@,

وبالتوبة اXاّدة nعا من Ìºيع بس� باللقاء@, الوصول ٕا� اXشتاقة النفوس يراد
وÇIصـيل والطّـاعات العبادات ã| اFشـتغال Øj البدنّيـة@, ا�سـFنيّة التعلّقات عن
آثار تطه� Øj وتزكيxا@, النفوس بxذيب الباطنيّة ات Øوالتغ� التحّوFت Øj النورانّية@,

ا�مع@/ مقام Øj اFٔنانّية@,

عنوان@/ كّل ã| ومفاهيمها باللغات يتعلّق ما راجع

/@٤٢ . ٨ ـ ِمنكُم والركُبأسفَل الُقصَوي بالُعدوة وُهم نيا الدُّ بالُعدوة Ôrٕاذأن

ع� مyا يُعتدي ã?ّال النقطة واXـراد به@, يُفعل ما ]ع+ كاللقمة@, فُعلة الُعدوة
الصولة@/ قبل ا�يش مقّر وهيى علzم@, عدواً العدّو

عالياً مرتفعاً يكون ما وهيى القصوي قبال ã| القريب@, اXتسفّل اXكان نيا@: والدُّ
اXنطقة@/ ã| اFرتفاعات مyا ويراد بعيداً@,
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٧٩ عذب

متسفّل مكان ã| وكانوا اXسلم�@, ركب اXراد أّن الظاهر منكم@: أسفَل والركُب
الراجل�@/ من

الكفّار@/ قبال ã| اXسلم� جيش موقعيّة من خصوصيّات فهذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عذب@:

ٕا� bعها Zكن Fو تنقاس تكاد F كلFتـه لكّن صحيح أصل عذب@: ـ مقا
القوُم وأعَذب طّيب@/ َعْذب@: فهو ُعذوبة@, يعُذب اXاء عُذب الباب fن واحد@/ ء ãÏ¾
قبله@, الّذيى يُشبه F آخر وباب عذباً@/ بوا ßÌ¾و استقوا ٕاذا واستعذبوا ماؤهم@/ عُذب ٕاذا
ة شـدَّ من يأ@كل F وَعذوب@: عاِذب فهو وُعـذوباً@, عذباً يَعـِذب ا¡Fُر عَذب يقال
ٕاذا َعذوب وغ�ه للفرس ويقال وتركه@/ عنه ا ÒG ٕاذا ء ãÏ¿ال عن أعَذب ويقال العطش@/
قبله@: الّذيى يشـبه F آخر وباب ذلک@/ من Wتنع Fٔ@نّه ي¿Ìب@/ Fو شيئاً F@يأ@كل بات
عـّذبته اòليل@: وحكي العاِذب@/ وكذلک ,@Pِس ال«Êء وب� بينه ليس الّذيى الَعذوب
يُشبه F آخر وباب واÌ¿Xب@/ اXأ@كل من اFمتناع باب من وهذا فطمته@, أيى تعذيباً

Øj الÍÉب@, العذاب@: أصل يقولون وناس تعذيباً@, عّذب يقال@: العذاب@, قبله@: الّذيى
َعَذبة@/ السوط لَطَرف يقال ـ آخر وباب شّدة@: كّل ã| ذلک استع�

َعذباً@, رأيته واستعذبته َعْذب@/ فهو مَ¿Ìبه@, ساغ ُعذوبة@: اXاء عُذب ـ مصبا
العـرب@: كم ã| وأصله العذاب@/ ËºFٕوا عاقبـته@, تعذيباً@: وعّذبتـه ِعذاب@/ وbعه
قطعة السفر فقيل الشاّقة@, لُمور واستع� مؤXة@, عقوبة كّل ã| استعمل Øj الÍÉب@,
بَعَذبة Fّٕا النطق يكون F ويقال َعَذبات@/ وا�مع طرفه@, اللسان@: وَعَذبة العذاب@/ من

غصyا@/ الشجر@: وَعَذبة اللسان@/
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عذب ٨٠

عـذب@, ماء Gم صار القـوُم@: وأعَذب بارد@, طيِّب عذب@: ماء عذب@: ـ مفر

ã| واختلف العذاب@/ ã| حبسه أ@ك[ تعذيباً عّذبه وقد الشديد@/ اNFٕاع هو والَعذاب@:
عاذب فهو والنوم@, اXأ@كل ترك ٕاذا الرجل عذب قوGم من هو بعÎÉم@: فقال أصله@:
وقيل ويَ«Îر@/ Nوَع أيى يعذب أن اFٕنسان aل هو اFٔصل ã| فالتعذيب وَعذوب@,
أصـل وقيل مّرضـته@/ بناء ع� حياته@, عذب أزلت أيى فعّذبتـه الَعْذب@, من أصله
ٕاذا َعَذب ماء قوGم من هو وقيل طرفها@/ أيى الّسوط بَعَذبة الÍØÉب ٕا@كثار التعذيب
واللسان السوط وَعَذبة عيشـه@/ كّدرت كقولک عّذبتـه فيكون وكََدر@, قََذي فيه @كان

أطرافها@/ والشجر@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇXاء ã| Fك ا¡ال@/ ويقتضـيه الطبع mي ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
اXكروه@والعقوبة ã| ويستعمل اFمتداد@, ع� واFٔلف@يدّل العذاب@, الباب ومن الَعْذب@/

الكدرة@/ الباطنيّة حالxا mوت الرجل حال يقتضzا ã?ّال

Fو حـالxا@, من أحسن هو ]ا Fّٕا Qزي ف اXؤمنة@: النورانيّة ال«Ìيرة وأمّا
/@hكر oرح رّب من فضً تستحّقها@, ا ØW بأفضل Fّٕا تثاب

/@٣٨ . ٢٤ ـ َفضله ِمن ويزيَدُهم َعِملوا ما اLأحَسَن م Ô Òvليَجز

/@٣٠ . ٣٥ ـ َفضله ِمن ويزيَدُهم اُجوَرُهم م Òz ليُوفِّ

Øj Çم@, Øwر فضل من ُحرموا م Øuٕا حيث للكافـرين وابتء عقـوبة أّول وهذا
الظاXة@/ اòبيثة Ìºيرtم تقتضيه ]ا عوقبوا

موضعاً@, ٣٧٠ من قريباً العقوبة@, مورد ã| hالقرآن@الكر ã| العذاب ماّدة ويذكر
استحقاقهم@, ]قدار Fّسيئ�ٕاXا زيى ÒN F فٕانّه ,@hالكر الرّب من ولطف عدل ٕا� ٕاشارة
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٨١ عذب

Ìºيرtم@/ تقتضيه ]ا Fّٕا يعاق}م Fو

N@Fازvم تعا� �ا فٕاّن اXسيئ�@: Vازاة مقام ã| بالكلمة التعب� لطف فيظهر
حاtFم وتقتضيه بأعGFم يرتبط ]ا بل سيّئاtم@, وعن عyم مغايرة شديدة بعقوبة

حاGم@/ بلسان يطلبونه م Øu@فكأ وÌºيرtم@,
والVد@/ واXساغ الطيب ã| تستعمل الَعْذب@: مفهوم و]ناسبة

@اNFٕاع@والشّدة@والÍÉب@والعقاب@وا¡بس ã|@تستعمل العذاب@: مفهوم و]ناسبة
ونظائرها@/

طبعها mت حالة هذه أّن يراد العطش@: شّدة من يأ@كل n أيى َعَذب قوGم وأمّا
الPك منه ويقرب اFٔ@كل@/ من اFمتناع وأثرها فيه@/ اXكنون عط¿Îا جريان وتقتضzا
مطلق F الفعلّية@, والطبيعة ا¡الة ب� التطابق مyا كّل ã| فيحظ واFٕنxاء@/ والكّف
Mسب حّدة فيه ء ãÏ¾ كّل من الطرف مفهوم ã| ا¡يثـيّة هذه وتحظ @/@oفاهXا هذه

الطبيعّية@/ ا¡الة ٕا� رجوع :@Pالس وفقدان طبعه@/ اقتضاء

الطبيعة اقتضاء ع� هو بل وشّدة@, حّدة ع� دFلة فيه ليس نفسه ã| فالعذاب
الشديد, اXه�@, ,Vك@Fٔا ,oالعظ ,oلFٔا ـ بصفات يتّصف وعلzذا ويوافقها, ي_ها و]ا
/@oَعذابُمق ,@oَعذابأل ـ واXقام ا¡ال يقتضيه ا ØW وغ�ها السئي@, ا¡ريق@, ,@oقXا

تعا�@: بيده أيضاً العذاب فٕاجراء هذا@: ومع

/@١٢٩ . ٣ ـ oَرح َغفوٌر Lُوا َيشاء َمن ُب ويَُعذِّ َيشاء ن ÒX يَغفر
/@٢١ . ٢٩ ـ ُتقَلبون وٕاليِه َيشاء َمن ويَرَحم َيشاء َمن ُب يَُعذِّ

/@٢٤ . ٣٣ ـ شاء ٕان الُمنافقيَن ب ويُعذِّ بِصدِقِهم Ò!الّصادق Lُا َ ليجزيى

/@١٥٦ . ٧ ـ ء ãÏ Ò¾ ُكّل وسعت ã"aوَر َمنأشاء به اُصيُب ãèَعذا
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عذر ٨٢

صفاته ÏÉقت[ الرaة أّن Fك ي_ها@, ما وع� ء ãÏ»Xا طبيعة ÏÉقت[ فالعذاب
وجّل@/ عّز الذاتيّة

حيّاً@: اFٕنسان دام fا اقتضائه@, وع� للعمل أثراً يوَجد ما هو العذاب أّن فظهر
والتقوي, النّية@ومراقبة@النفس العمل@وحسن بصح عن@نفسه@, العذاب دفع يتمكّن@من

اFٔجل@: ÏÉانق مات وٕاذا

/@٩٩ . ٢٣ ـ ارِجعون َربِّ قاَل اXوُت أَحَدُهم جاَء ٕاذا Ø"َح

/@٥٨ . ٣٩ ـ الُمحِسنين ِمَن فأ@كوَن ة كرَّ ã� أنَّ لَو الَعذاَب َتري Ò!ح تقوَل أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عذر@:

معذور فهو اللوم@, عنه رفعت ÍÈب@: باب من عذراً صنع Dف عذرته ـ مصبا
والعذري واXعذرة أعذار@/ وا�مع لٕتباع@, الذال ØËÉوت الُعذر ËºFٕوا ملوم@, غ� أيى
أظهر فعله@: عن واعتذر معذرته@/ قبول طلب :@ Ø ãٕا� واعتذر لغة@/ وأعذرته العذر@/ ]ع+
وفسـاد@/ عيب ذا صار وأعذر@: الرجل وعذر شـكوته@/ ]ع+ منه واعتذرت عذره@/
اFٔمـر عليه وتعّذر xNد@/ nو ÍØ½ق ٕاذا تعذيراً@: اFٔمر ã| وعّذر ن½Íته@, ٕاذا وعذرته
وُعذرة معذور@/ فهو ختنته@, أيضاً@: ÍÈب باب من َعذراً الغم وعذرُت /@Ì Ø»تع ]ع+
/@ وَعذاِريى َعذاَري وbعها ُعذرة ذات َعذراء@: وامرأة ُعَذر@, وا�مع بكارtا@, ا�ارية@:

Hفيفها@/ يعرف Fو اòرء@, والَعِذرة@:

كّل بل بّتة@, قياس وجه فيه �ا جعل ما كث�ة فروع له صحيح بناء عذر@: ـ مقا
ما ٕاصح اFٕنسان روم وهو معروف فالعذر مفردة@/ وجهxا Lوها ع� مyا @كلمة
عَذرته وتقول الُعذر@, ËºFٕوا َعذراً@, اُعذره فأنا عذرته منه@: يقال بكم@, عليه اُنكر
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٨٣ عذر

ٕاّن ويقال منه@/ ãæيَعذر ومن فن@, من َعذيريى من يقال هذا@/ Ôn@أ nو ته ÔX أيى فن من
اعـتذاراً يعتذر اعتذر وتقول فعله@/ ٕاذا عليه يُعذر ا ØW وJاول يروم ما الرجل عذير
ومن ُيَلم@/ فلم عذراً أب� ٕاذا فن وأعَذر /@ËºFٕا واXعذرة فعذرته@/ ذنبه من وِعذرة
أهل قال فيه@/ مبالغ أ@نّه يُريک وهو اFٔمر ã| يُبالغ n ٕاذا َتعذيراً@, الرجل عّذر ـ الباب
يتكلّفون م Øyولك Gم عذر F الّذين رون واXعذِّ العذر@/ Gم الّذين هم الُمعِذرون العربّية@:
F الّذيى العذر ع� Fً معوِّ اFٔمر ã| Í Ø½يُق Fٔ@نّه ر@, مُعذِّ اFٔمر ã| Í Ø½للمق وقوGم ُعذراً@,
ـ الِعذار ـ آخر وباب يستقم@/ n ٕاذا اFٔمر@, تعّذر يقولون ـ آخر وباب يتكّلف@/ يريد
شـعر@, من ُخصلة الُعذرة آخر وباب أ�مته@/ مع+ ã| الفرس عذرت اللِّجام@, ِعذار

الفرس@/ ُعرف من صلة Ôòوا

ما والِعذار@: الدابّـة عذار والِعـذار@: الِعـذار@, من ر@: الُمعذَّ ـ ٢٢٢ ـ اFشتقاق
ساءت أيى عذيره@, ساء يقال ا¡Çال@, والَعـذير@: عyا@/ مرتفع اFٔرض من اعPضک
عن ã Ø+ك وبه فناؤها@, الدار@: وَعِذرة اXع+@/ ã| قريب والَمعذرة@: والِعذرة والُعذر حاله@/

ا¢تون@/ ُعذرة وكذلک معروفة@, الِبكر ُعذرة والُعذرة@: البطن@/ ذات الَعِذرة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو خـطأ مـن منه صدر Dف اFٕصح ٕاظهار هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن

رأيى ã| يكون أن من أعّم وهذا والكراهة@/ القبح عنه يرتفع Tمل ع� وaله مكروه
عمل@/ أو قول أو ُخلق أو

اXكروه@/ عن اXعذرة بٕاظهار القيام أو عذر@, ذا شخص جعل واFٕعذار@:

به@/ يتعلّق فيمن اXعذرة ٕاظهار ã| ويك[ يبالغ من والتعذير@:
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عذر ٨٤

ٕالzا@/ والقصد اXعذرة اختيار واFعتذار@:

ء@/ ãÏ¾ ã| العذر Iّصل والتعّذر@:

باعتـبار أو Qّوزاً اُخر موارد ã| اXاّدة تستعمل ا¤فوظ اFٔصل هذا و]ناسبة
اFٔصل@/ مصاديق من @كوuا

البكـارة ذات تكون ما والبكارة به@, يُفَعل Xا فُعلة فٕاّن البكارة@: ã| @كالُعذرة
wا@/ واFٕظهارات اFٔعFل من كث� ã| معذورة

معذوريّة سـبب wا Í½¡ا كون باعتبار صفة وغ�ه@, الغائط ]ع+ والَعِذرة@:
اFُمور@/ وٕادامة العمل ã|

للمحدودّية@/ موجباً@ كونه باعتبار الداّبة@, به يربط ما ]ع+ والعذار@,

Vازاً@/ يناس}ا ما ع� تطلق ãæعاXا هذه وبلحاظ

/@٥٢ . ٤٠ ـ الّلعنة م ÔGو م Ôtَمعِذر Ò!Xالظا �@َينفع يوَم

زمان فٕاّن واòـطأ@/ اXكروه من عyم صدَر ØFع واFعتذار العـذر ٕاظهار أيى
الدنيا@/ حياته ã| عمل ما ÏÉمقت ع� أحد كّل زي ÔN ويومئذ ,@ÏÉانق قد العمل

قالوا َشديداً َعذاباً م Ô Ôw ُمعذِّ ُمهِلُكُهمأو Lُا َقوماً َتِعظون Ò ßn م Ôyِم قالتُأّمة وٕاذ
/@١٦٤ . ٧ ـ يتَّقون ولعلَُّهم ٕا�ربِّكُم َمعِذرة

انزجار fوعظxم ومصاحبxم@, مؤانسxم جهة من اXورد ã| العذر ٕاظهار يراد
التقوي@/ ٕا� هدايxم ٕا� مضافاً سبق@, ا ØW واعتذار عمً مyم وتVئة

والزيادة@/ اFستمرار ع� دFلة فzا فٕاّن ميميّاً@: اXصدر بصيغة والتعب�

/@١٥ . ٧٥ ـ ألXَمعاذيَره ولَو ةٌ Ò)َبص َع�َنفِسِه إ�نساُن َبل
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bع وهو عاذير ÒXبا فالتعب� اXعذرة@, من له Zكن ما Pميع وأظهر çأ ولو أيى
مستمّر@/ عذر بكّل اFٕتيان ٕا� ٕاشارة الَمعذرة@:

/@٦٦ . ٩ ـ ٕاZانكُم بعَد Ôkكَفر َقد تعتِذروا �

/@ ãÏ¼عاXوا اòطايا من rفعل ØFع باXعذرة وF@تأتوا H@Fتاروا أيى

/@٩٠ . ٩ ـ م ÔG ليؤذََن أ�عراب َمن رون اXعذِّ وجاء
اòروج@وا�هاد@, مورد ã|@عذرةXا ويُك[ون اFٕتيان@بالعذر ã|@اّلذين@يبالغون أيى

يقعدوا@/ Ø?ح Gم ليؤذن

فـْرقاً@, فالفارقاِت Ìاً@, Ö¿ نَ Ìاِت ß¾والنّا َعْصفاً@, فالعاِصفاِت ُعْرفاً@, ْرَسQِت ÔXوا
/@٦ . ٧٧ ـ نُْذراً أو ُعْذراً ِذ@كْراً لقياِت ÔXفا

البعثة بلحاظ وجّل عّز �ا ٕا� السالك� س� من اòمس اXراحل ٕا� ٕاشارة
ّية@: ×GFٕا التكوينيّة والرسالة

مأمورين اُرسلوا قد تكويناً ا£ذوبة اXنتخبة اXمتازة النفوس هم فاXرَست@:
هذه ٕا� الطبيعة nعا عن منðع� فسلكوا الناس@, ب� Dف وجّل عّز �ا ذ@كر ٕالقاء ٕا�
واiFيـات الكلFت هذه ٕا� فل�اجع ازعاتغْرقاً@/ النّ ـ ã| Fك اXنظـورة@, اXأمورية

اXورد@/ هذا ع� فتنطبق ,@٧٩ النازعات سورة من اòمس

اشطات@/ والنّ ـ ã| Fك ـ الثانية اXرحلة ٕا� ٕاشارة فالعاِصفات@:

َسْبحاً@/ ات ßMوالّسا ـ ã| Fك ـ الثالثة ٕا� ٕاشارة Ìات@: ß¾والنا
َسْبقاً@/ فالّسابقات ـ ã| Fك ـ الرابعة ٕا� ٕاشارة فالفاِرقات@:

�ا ذ@كر ٕالقاء وفzا اXورد@, ã| اXقصودة اòامسة اXرحلة ٕا� ٕاشارة لقيات@: ÔXفا
صفاته مظاهر صارت قد النفوس تلک فٕاّن ,@وعمً Fًقو الب¿Ìيّة ا�وامع ã| تعا�
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ã| Fك وJّب@, يريد ما Fّٕا يَعملون Fو يشاء ما Fّٕا يشاءون وما bاله Fّٕا فzا F@@يري
َدبِّراتأمراً@/ ÔXفا ـ

الذكـر يُلقون أيى للتعليل@, منصوبان مصدر@, Êºٕا أو مصدران ُنذراً@: أو ُعذراً
التذك�@, قبال ã| والتنبّه للتأ ّثر مرتبة أّول فالعذر النذر@, أو العذر ويتحصل ليتحقّق
رة@شديدة@, @مرتبة@متأخِّ ã| الواقع,@والنذر الصادر ٕاصح@اòطأ حصول@حالة@ٕاظهار وهو

للPك@/ اXوجب اòوف حصول وهو

النذر ã|و اللوم@/ معرض ã|و مكروهاً وكونه العمل قبح ٕا� يتوّجه العذر ã\ف
النتيجة@/ وسوء اXتعّقب واFبتء العمل عاقبة ٕا� يتوّجه

وهذا ا¡ّق@, ã|و ا¡ّق ٕا� والسلوك العمل ٕاصح ٕا� والتوّجه التنبّه FمعهNو
خلقه@/ هداية ã| hالكر الرّب ألطاف من Ø ã+التكوي اFٕرسال

بل مرسل�@, بأنبياء ليس اXراد أّن ع� يدّل والتاء@: باFٔلف الكلFت هذه وbع
:@ ã| Fك عاّمة@, برسالة مرسل� نفوٍس

/@٤٨ . ٢٥ ـ ِته Ò Öaَر َيَديى Ò!َب Ìاً@ Ö¿ بُ الّرياَح@ أرسَل

/@٦ . ٦ ـ ِمْدراراً م ßzَعل Êء Ú»ال وأرَسلنا
وٕالقـاء الُعـرف Ì¿لنـ اòلق ٕا� مرَسـت ا£ذوبة اXمـتازة النفوس ٕاّن Øj
يصلوا أن ٕا� اXراتب@, باختف س�هم@, انxاء ٕا� سلوكهم أّول من بيyم@, اXعروف

رسل@/ ـ راجع ـ وعمً Fًقو Iقيقاً الذكر القاء ٕا�

مـن النفـوس@, غ� ع� تنطـبق F اXذكورة والصفات اòصـوصيّات وهذه
عصف@/ ـ راجع ـ ئكةXا أو واiFيات والرياح اFٔنبياء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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عرب@:

وِطيب النَّشاط ـ واiFخر واFٕفصاح@/ اFٕبانة أحدها ثثة, أصول عرب@: ـ مقا
نفسه@, عن الرجل أعرب قوGم@: ـ فاFّٔول عضو@/ أو Ë»ج ã| فساد والثالث النفس@/
,@�ا Fّٕا ٕالىه F ـ يقول أن Ø ãcالص ُيعِرب ح� يستحّب ـ ا¡ديث ã| وأوضح@/ Øب� ٕاذا
باFٕعراب Fّٔن القياس@, هذا من أيضاً الكم وٕاعراب نفسه@/ يُب�عن أيى مّرات@, سبَع
عرباً يت Ød يكون أن ببعيد فليس العرب@: تسّمي ã?ال اFُمّة فأمّا /@ ãæعاXا ب� يفرق
ٕاذا الرجُل وأعرَب البيان@/ أجود وبياuا اFٔلسنة@, أعرب لساuا Fّٔن القياس هذا من
بعد دخلوا الّذين هم اXستعربة والعرب فصيح@/ اللسان@: Ø ãæَعَربا وهو القوَل@, أفَصح
الُعـُرب@, وهـّن النفس@, الطيّبة الَضّحا@كة الَعروب@: اXرأة ـ اiFخر واFٔصل وتعّربوا@/
ٕاذا مـعدته@, عـِربت ـ الثـالث واFٔصل النَّشاط@/ والَعْرب@: أزواجهّن@, ٕا� اXتحبّبات
Ëºٕا وهو الَعروبة يُدعي فٕانّه ا�معة يوم فأمّا فاسدة@/ أيى َعروب@, وامرأة فسدت@,

القياس@/ من ذ@كرناه ما غ� ع� موضوع عندنا

والعرب العرب@العاربة يوصف@باXؤّنث@فيقال وGذا ٕاËº@مؤّنث@, العرب@: ـ مصبا
غ� كان وٕان العرب ã| النسـب ثابت :@ Ø ãèعر ورجل العجـم@, خف وهم الَعرباء@,
وأعربُت َء ãÏ¿ال وأعربت العرب@/ من يكن n وٕان فصيحاً كان ٕاذا وأعَرَب@: فصيح@/
عنه أعربت الفـّراء@: وقال واFٕيضاح@/ التبي� ]ع+ كلّها عنه@: وعّربت وعّربتـه عنه
/@ Øتب� ـ اXثقّل ومن تُب�@, أيى نف«Îا@, عن ُتعِرب ØhFٔوا وأعربتـه@/ عّربتـه من أجود
من يعَرب وعِرب فصيحاً@/ عربيّاً كان ٕاذا ُعروبة@: لسانه وَعُرب يلحن@, n ٕاذا وَعُرَب@:
بلسان تكلّموا الّذين هم العاربة@: العرب ويقال لسانه@/ ã| لكنٍة بعد فصح تِعب@: باب

وهيى ٕابراهo@�ع� بن ٕاÊºعيل بلسان تكلّموا الّذين هم واXستعربة@: بن@قَحطان@/ َيعُرب
/@ ãçالبخا خف اFٕبل من والعراب الَعَرب@, ã| لغة والُعرب: واFها@/ وما ا¡جاز لغات
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أو فيه@, أفَصح أيى كمه ã| أَعَرب ـ قوGم من يَفُعُل َيعُرب@: ـ ٣٦١ اFشتقاق
الدهر ã| و\وُد عاد العاِربة@: والعرب عyا@/ أوضح أيى نفسه@, عن أعرَب ـ قوGم من

عنه@/ uيته أو عليه كمه رددَت ٕاذا الرجل ع� عّربُت ويقال اFّٔول@/

واFٔعاريب@bاعة@اFٔعراب@/ ال½Í´@مyم, الَعَرب@العاِربة: ـ ٣٦٠ .@٢ الxذيب
الغيث@, وتتبع@Xساقط للكٔ وارتياد عة@وانتواء ÔS@صاحب بدويّاً كان ٕاذا : Ø ãèورجل@أعرا
بد نزل ومَن اFٔعراب@/ ع� Ø ãèعراFٔا وNمع مَوالzم@, من أو العرب من كان وسواء
وٕان َعَرب فهم العرب@: ٕا� ينتميى ا ØW وغ�ها العربيّة والقُري اXدن واستوطن الريف

أيى تعّربوا قد قيل هجرtم بعد البدو بأهل مyم طائفة ¡قت فٕان ُفصحاء@/ يكونوا n
أعراباً@/ صاروا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خف وهو حال@/ واتّضاح Øتب� مع ٕاwام رفع هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
ٕاwام@/ ã| عقدة ٕانّه وقلنا العجمة@,

ومن@مصاديقه :@@@قوGم أعرَب@الرجل@عن@ نفسه@/@وأعرَب@الكم@وا�ملة /@والرجـل
وعّرب ُلكنة@/ بعد فُصح ٕاذا وعِرَب منطقـه@/ وعّرب Mّجته@/ وأعرَب اللِّسان@/ Ø ãèعر
ظهور الباب ومن وبّينه@, وأوضحه ØÌ¾ أو فساد أو تقبيح من قلبه ã| ما أظهر ٕاذا عليه
اòلط عن PTزة لزوجها خالصة كانت ٕاذا اXرأة والَعروب اXعدة@/ باطن ã| الفساد

¼JÍة@/ Tبّة صافية فهيى والضغيَنة@, واFنكدار والتلّون والغّش

اXوارد@/ هذه bيع ã| يحظان فالقيدان

العVّية@: اللغة من مأخوذاً الفساد مفهوم يكون أن وF@يبعد
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خلط@/ تكّدر@, �عاَرب� ـ قع

ّ كالعجميى Ø ãèعر يقال النسبة بياء ٕاليه نسب وٕاذا كالعجم@, جنس Ëºٕا والعرب@:
اFٕفراد@/ ع� فيدّل ,@ ّ واFٔعجميى

فيه ا�مع فٕاّن وهذا البدويّ�@, ع� يطلق Øj َعَرب@, bع اFٔصل ã| واFٔعراب
قـبال ã| ÓDوتـعم ÇIق�اً يـزم وهـذا ا£تمعة@, ا¢تلفة واFٔفراد التكث� ع� دFلة

أيى ,@ Ø ãèأعرا فيقال النسبة@, ياء يلحقه الواحد ã|و واFختصاص@/ والتعّزز التشّخص
اFٔعراب@/ ٕا� ينسب من

/@ ّ اFصطحيى F اللغويى معناه اFٔفراد من هنا فاXراد
/@٩٠ . ٩ ـ أ�َْعراب ِمَن رون الُمعذِّ جاَء@

/@٩٧ . ٩ ـ ونفاقاً كُفراً أشدَّ ْعراُب أ�َ

/@١٢٠ . ٩ ـ أ�َْعراب ِمَن َحوGم وَمن اXدينِة ٔ�هِل كاَن ما@

/@٩٨ . ٩ ـ َمغرماً ينفق ما يتَّخذ أ�َْعرابَمن ومن

@F@امتياز@@Gم@وF@خصوصّية@وF@شخصّية,@وليس@Uصوصاً ã?ّفراد@@العاّمة@الFٔيراد@@ا
بالبدويّ�@/

/@١٠٣ . ١٦ ـ ُمب! Ø ãèَعر لسان وهذا

/@٢ . ١٢ ـ َتعقلون َلَعلَّكُم َعَربيّاً ُقرآناً لناُه أنَز ٕانّا

/@٤٤ . ٤١ ـ ُهدًي آمنوا للَّذيَن هو ُقل Ø ãèوعر أ@أعجميىّ

/@٣٧ . ١٣ ـ اً َعربيّ ُحgاً أنزلناُه وكذلک

العربّيـة@, اللغة اXراد وليس عyا@, اwFٕام ارتفاع مع فzا Øوالتب� اFتّضاح يراد
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اFٔصل@/ مصاديق من العربيّة كانت وٕان

وتفّوقاً امتيازاً يوجد F العربّية@: باللغة ا¡كم أو القرآن كون أّن ذلک ويؤيّد
أعجميّاً@/ أو عربيّاً كافّة الناس Gداية نزل والقرآن ,@وتعقًّ ÓFتفّه وF@يوجب

أ@نّه Fّٕا العربّية@/ اللغة هو ّ باFٔعجميى التقابل بقرينة الثالثة اiFية ã| اXراد ٕاّن نعم
فراجع@/ واFّتضاح@, التعقّد اXراد كون العجم@: ã| سبق

/@٣٧ . ٥٦ ـ أتراباً ُعُرباً أبكاراً َفجعلناهّن

شوب Fو خلط فيه ليس Øتب�Xا ã|الصا اòالص ]ع+ لول@, كالذَّ َعروب bع
والنشاط@/ والضحک النفس وِطيب ا¤بّة اXع+@: هذا لوازم ومن اwام Fو انكدار Fو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عرج@:

فـهو Fزمـة@, علّة من كان ٕاذا تِعب@: باب من َعَرجاً مشيه ã| عِرج ـ مصبا

ã| غمز Ø?ح أصابه ء ãÏ¾من بل غ�Fزمة علّة من كان فٕان َعرجاء@, واFُن^ أعرج@,
]ع+@, كلّها ْر{× ÒXوا واÒXْصعد ْعرج ÒXوا عارٌج@, فهو قتل@, باب من يعُرج َعرج قيل مشيه
وقـفت ما أيى ء ãÏ¿ال ع� عّرجت وما مثله@/ مفتاح وزان عراج ßXوا اXعارج@, وا�مع

عنده@/

عدد@/ ع� َخر iFوا ومَيَل@/ مَيْل ع� يدّل ـ اFّٔول أصول@: ثثة عرج@: ـ مقا
يعَرج َعِرج منه ويقال اFٔعرج@, مصدر الَعَرج@: ـ فاFّٔول وارتقاء@/ dّو ع� ـ ِخر iFوا
الُعرجـان@/ ِمشية Ï¿م ٕاذا يعُرج وعَرج خلقة@, عِرج وقالوا أعرج@/ صار ٕاذا َعَرجاً@:
الُعرجان@/ الناس من اFٔعرج وbع ُعرج@/ وا�مع فzا, خلقة وذلک الضبُع, والَعْرجاء:
وانعرج انعرج@/ مال ٕاذا للطريق ويقال َحَجل@/ Ï¿َم ٕاذا Fٔ@نّه أعرج@, للغراب ويقال
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قـوم@: قال اFٕبل@, من ـ اiFخر واFٔصل ويَ«Ìة@/ نة ÒZ Zيل حيث ومنَعرجه@: /@ الواديى
اFرتقاء@/ الُعروج@: ـ الثالث واFٔصل ُهنيدة@/ فهيى اXائة@: بلغت فٕاذا تسع�@, ٕا� \انون

وَمْعرجاً@/ ُعروجاً يعُرج عَرج يقال

اFٔعرج@/ كي ÔJ@Ï¿م ٕاذا يتعارج: وفن اFٔعرُج, عرج ـ ٢٥٧ ـ الع�١ @كتاب
والِعرج قية@وَتطُفر@/ الرُّ Fتقبل صّماء حيّة جل/@واFٔعرج الرِّ من موضع@الَعَرج والُعرجة:
اòم«Êئة@/ Lو اFٕبل من الّضِخم القطيع الَعْرج@: ويقال تسع�@/ ٕا� \انون اFٕبل@: من
أو سلّم شبه عراج ßXوا اXصعد@, والَمعَرج@: صعد@, أيى ومعَرجاً@: ُعروجاً يعُرج وَعَرج

مال@/ ٕاذا :@ والواديى dوالب الطريق وانعرج ُقبضت@/ ٕاذا اFٔرواح عليه تَعرج درجة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اFٔخ�ة اXرتبة ع� فتطلق صعود@, ã| انxاء هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
/@ ã}والر والعلّو والرفعة الصعود مواّد ب� الفرق وسبق الصعود@, من

معنوّية@/ أو ماّدية مرتفعة معيّنة نقطة ٕا� ارتقاء هو الصعود@: فٕاّن

اòفض@/ ضّد وهو واKفاض@, تسفّل بعد اعتء والرفعة@:

تسفّل@/ ٕا� نظر دون من هو حيث من اFرتفاع فيه يحظ والعلّو@:

اFختيار@/ مورد ã| استعFله وأغلب بالتدريج ارتفاع هو :@ ã}والر

آخر@/ جانب ٕا� Zيل Øj oمستق خّط آخر ٕا� طريق انxاء مصاديقه@: ومن
اXرقاة@/ درجة أع� ٕا� والصعود اXغرب@/ جانب ٕا� زوال نقطة ٕا� الشمس وانxاء

مورد@/ ã| Vتمعاً اFٕبل عدد من ãالعا� وا¡ّد

عن يتمكّن F فٕانّه مشيه@, ح� اFٔعرج بدن ã| ارتفاع فبمناسبة اFٔعرج@: وأمّا
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ويضيّق مشيه ã| ويُضغطه بدنه يزاحم أ@نّه فبّد ,@ اXتساويى oستقXا الصحيح ãÏ¿Xا
ِرجليه@/ أحد ã| بارتفاع أو عليه@/

وهَو يَعُرجفzا وما Êء Ú»ال ِمَن ل ßLي وما ِمyا رج ÒO وما ْرِض أ�َ ã| َيلُج ما َيعلم
/@٤ . ٥٧ ـ َمَعكُم

ـ ُسكَِّرتأبصاُرنا ا Ú̂ ٕا َلقالوا يعُرجون فيِه َفَظّلوا Êِء Ú»ال ِمَن باباً م ßzَعل َفتْحنا ولَو
/@١٤ . ١٥

هو اFٔصل أّن من ذ@كرنا@, ما ع� يدّل ٕا�@: ـ Mرف F ـ ã| ـ بكلمة التعب�
وقع قد ال«Êء ã| العروج أّن ٕا� مضافاً فيه@/ واستقرار اXس� من نقطة آخر ٕا� انxاء
الباب فتح بعد العروج وهكذا ٕالzا@/ F فzا واقع وهو اFٔرض@, ã| الولوج مقابل ã|

ٕاليه@/ F فيه واقع فهو ال«Êء@: من

ـ َيظهرون zا َعلَ وَمعارَج ة ِفضَّ ِمن ُسـُقفاً لبُيوtم ن ×a بالرَّ َيكُفر ن Ò ßX َعلنا Ò Ò�
/@٣٣ . ٤٣

الُعروج يتحقّق به أو فيه ما ]ع+ آلة@, Ëºٕا عراج ßXا أو مكان Ëºٕا مَعرج bع
ع�بيوtم@, ا£عولة اXاّدية الَمعارج هذه ع� اFعتء بسبب فهم الصعود@, انxاء أيى

وقدرة@/ ورفعة وتفّوق ونفوذ تسّلط Gم وJصل م@, ÒGحو ãÏÈراFٔا سائر يستولون

والدرجات العالية اXراتب بل ّلم@, كالسُّ الصعود ٕا� به يتوّسل ما اXراد وليس
wا@/ أو مyا F ع�@, بكلمة ØVع وعلzذا الفائقة@, الرفيعة

/@٣ .@٧٠ ـ عارج ÒXا ذيى Lِا ِمَن دافٌع لَُه ليَس ِللكافريَن واقع بعذاٍب سائٌل سأَل

تعا�@, له والكVياء العظمة ٕاشارة@ٕا�مقام اXعارج@: بذيى عّز@وجّل �ا توصيف
يريد بل Fٔحد@, عذاباً يريد Fو أحداً باً معذِّ بكونه يتّصف Fو معارج ذو تعا� وهو
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بعد@: Dف يقول Fك اXعارج@/ هذه ٕا� خلقه سلوك

اً Ö/َص ß/فاْص َسنة ألَف Ò!س` ِمقداره كاَن يَوٍم ã| ٕاليِه وح والرُّ اQXئكُة تعُرج
/@٤ . ٧٠ ـ@ @Qًي Òb

]ورد@, يتعلّق أن شأنه من ما والواقع@: شخص@/ عن أمر طلب هو والسؤال@:
اXتحقّق ّ اXعنويى Ø ãالفع� أو Ø ãæالشأ العذاب أّن ٕا� مضافاً اXتحّقق@, ãÏÈاXع�ا وFيدّل

للكافرين@: وواقع Tيط
/@٥٤ . ٢٩ @ـ@ بالكافرين يطٌة Ô¤ Úsَجه وٕانَّ

بالعذاب@/ مستعجلون وهم ٕاليه يتوّجهوا n وٕان

�ا ع� أو �ا ã| العروج فٕاّن ٕا�@: Mرف ـ ٕالَيه وُح والرُّ ـ اiFية ã| ØVع وقد
ولو منقطع غ� تعا� �ا ٕا� والسـ� به@, Tاط Fو Tـدود غ� فٕانّه صحيح@, غ�
يَوم ã| ٕاليه يعُرج Ú Ôj ـ أيضاً ويقول ,@�با �ا ã| يس� حينئٍذ فٕانّه لقائه@, وٕا� ٕاليه وصل

َسنة@/ ألف ِمقداره @كاَن

وهيى ا¡س+@, واÊºFٔء اGFٕيّة الصفات حقائق عن عبارة فهيى الَمعارج@: وأمّا
النورانّية@/ واXقامات الروحانيّة اXعارف مبادٔي

�با العلم من Mر بالنورانّية@: عليه هو ما ع� و¾Îودها مyا واحد كّل fعرفة
واXكان الرفيعة واXرتبة اFٔس+ اXقام هو وهذا وخلقه@, وأوليائه وبأنبيائه وجّل عّز

لقائه@/ وٕا� �ا ٕا� السالک س� ã| ãتعا�Xا
ٕا� والبلوغ اXـقام@, هذا ٕا� الوصول هو والنور@: الgال ٕا� س� كّل fنxي

ّية@/ ×GFٕا النورانيّة اXعارج هذه

وبا¡ّق@, ا¡ّق ٕا� ا¡ّق من السـفر فاXراد ٕاليه@: والروح ئكةXا عروج وأمّا
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قـلنا Fك فٕانّه ا¡ّق@, ٕا� اòلق من السـفر يشمل F والعروج اXصطلح@, هو ما ع�
الصعود@/ مراتب ع� يدّل Fو صعود@, ã| انxاء

واFرتباط اللقاء مرتبة ã| الواقع� والروح ئكةXبا العروج Oتّص وعلzذا
وقداسxم@/ لنورانيxّم والصفات@, باÊºFٔء

ã| التـحقّق منه يراد سنة@: ألف `س� مقداره كان يوم ã| العروج أّن فظهر
Zتّد الس� وهذا با¡ّق@, والصفات اÊºFٔء ã| الس� مقام وهو الصعود@, انxاء مرتبة
التـفاهم مـقام ã| عyا ومنتـزعة الذات تابعة الصفات فٕاّن سـنة@, ألف `س� ٕا�

الصفات@/ كذلک بوجه@: uاية Fو له حّد F ّ أبديى Ø ãأز� الذات أّن Fوك واFعتبار@,

من كامل اòمس عدد فٕاّن العدد@, منxي ٕا� به فيشار ألف@: `س� عدد وأمّا
الّزوج وعدد ,@٤ ـ الّزوج زوج وعدد ,@٢ ـ الّزوج وعدد ,@٣ ـ الفرد عدد cوله جهة

اFٔعداد@/ مراتب وهذه ,@٥ ـ والفرد

ـ ٥٠٠ ـ ٥٠ ـ ٥ ـ هكذا ألف@, `س� ٕا� فينxيى اòمس عدد يتصاعد Øj
ألفاً@/ `س� = ٥٠٠٠٠ ـ ٥٠٠٠

/@ Øع�Xا ا¤دود الزمان امتداد منxي فهيى السنة@: وأمّا

َسنة ألَف ِمقداُرُه كاَن يَوم ã| ٕالَيه يَعُرج Ú Ôjٕا�أ�َرض Êء Ú»ال ِمَن أ�مَر وُيدبّر
/@٥ . ٣٢ ـ َتُعّدون ا Ø ßW

عن عبارة وتدب�ه مطلـوبة@, نتيجة وع� عاقبـة ذا ء ãÏ¿ال تصيـ� التدب�@:
مستعلياً@, الطلب هو اFٔصل ã| واFٔمر@: ونظام@, صنع أحسن ع� والPتيب oالتنظ
واFٔمـر التـكليف مورد ã| يقـع أن اقتضـاء وفيه مطلـوب هو ما كّل ع� ويطلق
عن عبارة وال«Êء وٕانشاؤها@/ وخلقها التكوينيّة اFُمور تدب� هنا@: واXراد والّطلب@,
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F مyا يظهر ا Ø̂ ٕا التدب� فٕاّن الطبيعة@, أرض قبال ã| ,@ اFٔلوهيى Ø ãæالروحا ãالعا� اXقام
للعروج@, ظرف يوم@: ã| ـ وقوله الصعود@/ ã| اFنxاء هو والعروج الطبيعّية@/ ال«Êء من
له يقّدر F والتدب� اòلق أّن ٕا� مضافاً ,@ Øj بكلمة انقطعت قد السابقة ا�ملة فٕاّن

زمان@@ـ

َفَيكون@/ كُن لَُه@ يقوَل أن َشيئاً أراَد ٕاذا أْمرُه ا Ú̂ ٕا
عارج@/ ÒXا ذيى Lِا ِمَن

ã| يتحّصل ا Ø̂ ٕا وهذا الgال@, Iصيل ã| الس� منxي وهو العروج أّن فتحّصل
واFن¿Ìاح@/ والنورانيّة الوسع يتحقّق Ø?ح الربوبّية@, اXرتبة

nعا ٕا� اFٕياب وÇIقّق الرجوع حصول فٕاّن العروج@: مرتبة ٕا� البلوغ وأمّا
nعا من انتقال من nالعوا تبّدل ã| ُبطء Fو موجود@, لكّل ّ ÍÈوريى والgال التجّرد
آتاه ]ا نفس كّل لُيجَزي اiFخرة@, ã| البطء ا Ø̂ وٕا اiFخرة@, ٕا� ومنه مثال@, ٕا� طبيعة

:@ Ø ãعم� Mساب وJاَسب

/@١٥٦ . ٢ ـ@ راِجعون@ ٕاليِه وٕانّا ِLِ ٕانّا

/@٤ . ١٠ ـ ُيعيده Ú Ôj ْلَق Òò ا ُيبدُء ٕانَُّه َحّقاً Lِا وعَد يعاً Òb َمرِجُعكُم ٕالَيِْه

/@١١ . ٣٠ ـ تُرَجعون ٕاليِه Ú Ôj ُيعيُده Ú Ôjلقòا َيبدء Lا

/@١٠٩ . ٣ ـ اُ�مور تُرجع Lِوٕا�ا ْرِض أ�َ ã| وما واِت مى السَّ ã| ما ِLِو

له ويقوم �ا ٕا� يعود من لكّل ّ ÍÈوريى أمر العروج@: ã| وامتداده البطء فهذا
مؤمناً حال@, ّ أيى ã|و مقام ّ أيى ã| الدين@, يوم مالک عند الدين يوم ã| ÍÉJو ا¡ساب
استعداد @وجوده ã| وما ما@Zكن@له@أن@يتحّصل, له ويتحّصل مقامه@, له ليتثّبت كافراً@, أو

الفعلّية@/ مقام ٕا� قّوته ã| ما ويظهر كمونه@, ã| ما له يتحقّق Ø?ح واقتضاء@,
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/@٥٣ . ٣٦ ـ Íون ÒÉ Ö ÔT لَدينا يٌع Òb ُهم فٕاذا واَحَدةً َصيَْحًة ٕاّ� كاَنت ٕان

بسبب سنة@: ألف Rمس� السابقة اiFية ã|و سنة@, بألف اiFية ã| التعب� وأمّا
ئكة@,@وباللقاء@والّس�Xالّروح@وا مرتبطة@بعروج كانت السابقة اXوردين@,@فٕاّن اختف
Ø?ح �ا ٕا� وعروجه ال«Êء عن يدّبر ما بعـموم مربوطة اiFيـة وهذه /@�وبا �ا ã|

مقامه@/ يتثّبت

َع� و� اXريضَحَرٌج Òَع� و� َحَرٌج َع�أ�َعَرج و� َحَرج َع�أ�َعمي لَيَس
/@٦١ . ٢٤ ـ بيوتكُم من تأ@كلوا أنُفسكُمأن

الضعف لPتيـب رعاية اXـريض@, مطلق وبعـده اFٔعمي@, بعد اFٔعرج يذكر
اÇXريض ã| Øj اFٔعـرج@, ã| Øj أشّد@, اFٔعمي ã| وا¤دوديّة الضعف فٕاّن والقصور@,

لٔ@كل@/ اXوجبة هيى ا¤دوديّة وهذه اXطلق@/@
اFٔ@كل@/ عن Wنوعيxّم ã| FحBل رفعاً أنفسُكم@: ـ ذ@كر وأمّا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عرجون@:

والُعرجـون@: اFٕهـان@/ كلّه والُعرُجد@: والُعرجون الُعرهون عمـرو@: أبو ـ لسا
يعوّج الّذيى الِعـذق أصل هو وقيل واعوّج@, يبس ٕاذا الِعذق هو وقيل عاّمة@, الِعذق
عاد Ø"ح الِكباسة@/ عود هو ثعلب@: وقال يابساً@/ النخل ع� فيب� ال¿Êر± منه وتقطع
ـ ُمعرَجِن ـ رؤبة قول ã|و واعوجاجه@, دقّته ã| ِسيده@: ابن قال ـ hالقد @كالُعرجون
ع� القياس كان فقد اFنعراج@, مع+ فيه كان وٕان ,@أصً ُعرجون نون بكون ¾Îادة
ÍÈبـه@/ بالعصا@: وعرجنـه زيتـون@/ ã| كزيادtا زائدة ُعرجـون نون تكون أن هذا

بالُعرجون@/ ÍÈبه وعرَجنه@:
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وثـوب Fنعراجــه@/ يى Ø Ôd الِكباسة أصل وهو الُعرجـون@: ومنه عرج@: ـ أسا
الَعراج�@/ صور فيه ُمعرَجن

مـعروف@, والُعرجون /@ ãÏ¿Xا ال«Ìيعة الناقة والَعْرجن@: ـ ٣٢٤ . ٣ ا�مهرة
فـهو يـابساً كان وٕاذا ٕاهان@, فهو رطباً كان فٕاذا الِعذق@, طرفه ã| الّذيى اFٕهان وهو

النبت@/ من ÍÈب والُعرجون@: ُعرجون@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

به متّصً رفيع@, Tّل وع� مرتفَع ã| يكون ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
اليـابس والعذق النخل@, مرتفع ع� اليابس كالعود ا¡قيقة@/ ã| منفصل وهو ظاهراً

اXعوّج@/
اXّد حرف بوجود والدقة ع�اFمتداد تدّل والزيادة العرج@, ماّدة من واشتقاقه

مزيد@/ Ø ã~ث Ëºٕا وهو والل�@/

بالعرجون@/ ÍÈبه ٕاذ عرَجنه@: يقال ,@ ّ انðاعيى منه واFشتقاق

فzا ويبس وارتفاعها اعوجاجها ]ناسبة الس�@, ال«Ìيعة الناقة الباب@: ومن
الس�@/ من العطش من

عـنقود ع� يطلق والِعثكال@: مراخ@, والشِّ واFٕهان والِكباسة الِعذق من وكّل
عود@/ ã| عنقود وهو FموعهV وع� عوده وع� ا¦ر

/@٣٩ . ٣٦ ـ hالَقد كالُعْرجون عاَد Ø"ح َمنازَل رناه قدَّ والَقمر

يعود أن ٕا� فzا يس� منازل له تكون Ø?ح القمر س� ع� تدّل الكرZة اiFية
/@hالقد كالُعرجون وهو اFّٔول اeXل ٕا�
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غ� م}م مكان ع� تدّل وهيى فيه@, مفعول أ@نّه ع� منصوب منازل@: وكلمة
خلَفه@/ مشيت ـ@ السّت ا�هات ã| Fك معلوم@,

تدور واFٔرض اFٔرض@, حول يدور فٕانّه Tدود@: غ� مس�ه ã| القمر ومنازل
Çf}م@, اXس� دائرة وأمّا باFٔرض@, ارتباطه جهة من معلوم fس�ه الشمس@, حول

حركة@/ أيضاً للّشمس أّن ٕا� مضافاً

حركته@حول@اFٔرض@ومناسبته@الشمس, فبالنسبة@ٕا� خصوصيّات@اXنازل: وأمّا
أن ٕا� Fًه ككونه لنا@, م¿Îود وللقمر@: لنا ا¡ركات تلک ã| Uتلفة حاFت وIّصل
واFعوجاج@/ قّة الدِّ ã| لGا من قريباً حّداً يصل أن ٕا� ينقص Øj البدرّية@, حّد يبلغ

كوكب Ëºبٕا مyا ًكّ وا Ødو ,@Fًeم ٢٨ ã| منازله ففرضوا النجوم علFء وأمّا
وغ�Yا@/ والبط� كال¿Ìطان ـ تقابله كوا@كب أو

ـ راجع ـ مواضعها ٕا� fحّولة خاّصة@: وللناس nالعا ã| الس� ذلک منافع وأمّا
قدر@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عّر@:

وما طّيب@, بغ� ء ãÏ¾ ع�لَطخ يدّل فاFّٔول أربعة@, صحيحة أصول عّر@: ـ مقا
ـ والرابع وارتفاع@/ Çdّو ع� يدّل ـ والثالث صوت@/ ع� يدّل ـ ãæوالثا ذلک@/ أشبه
كـم من ينقاس Dف اFٔما@كن Fو النـبات نعدُّ F أ@نّا وذلک ء@/ ãÏ¾ معا�ة ع� يدّل
الُعّرة@, وكذلک َرب@/ Ò�ا هو يقال لغتان@, Yا اòليل@: قال والُعّر@/ الَعّر ـ فاFّٔول العرب@/
الَعّر@: :@ Ø ãèعراFٔا ابن بعينه@/ القََذر الُعّرة ويقال با�سد لطخ كأ@نّه Fٔ@نّه بذلک يى Ød ا Ø̂ وٕا
فيفسد Sاسة ÍÈعها مّست قد مَعرورة ناقة ويقال البع�@/ جلد تسلّخ والُعّر َرب@/ Ò�ا
ـ jٕا من اFٕنسان ُيصيب ما الَمعّرة@: اòليل@: قال قاذورة@/ أيى عارورة@: ورجل لبyا@/
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٩٩ عّر

فأمّا ُخلق@/ سوء أيى َعرارة فيه رجل ـ البـاب هذا من ولعّل ة@/ َمعرَّ م Ôyِم فُتصيبكُم
ويُـزم@, يُّز ٕانسان كأ نّـه لک@, ويتعّرض ك Û ÒPيَعـ والّذيى الفقـ� هو الّذيى :@ ØPعـXا
ٕاذا يتعاّر@, الرجل تَعاّر اòليل قال صوته@/ وهو oالظَّل ِعرار فالِعرار@: ـ ãæالثا واFٔصل
ُعرُعرة ـ الثالث واFٔصل هذا@/ من oالظل عراَر أّن وأحسب قال@, نومه@, من استيقظ
ـ الرابع واFٔصل /@�Ç Òd أيى ُعراِعر وbل نام@, السَّ طرف والعرعرة أعه@/ ء ãÏ¾ @كّل

بعجلة@/ ء ãÏ¿لل اXعا�ة والَعرَعرة@: ]ع+@/ و¾Ì¾Ìته@: العظم عن اللحم َعرعرت

قذر يقال Fك ُعّرة فن ويقال والقذر@, الفضيحة والُعّرة@: ا�رب@/ الُعّرة@: ـ مصبا
به@, لطخه قتل@: باب من ه يعرُّ Ì Ø¿بال ه وعرَّ /@jFٕا والَمعّرة@: اXساءة@/ والَمعّرة@: للمبالغة@/
من للسؤال اXتعّرض :@ Ø ÒPعXوا الزائر@/ الضيف والُمعَتّر@: /@ يى Ùd وبه َمعرور@, واXفعول@:
غـ� من للمعروف اعPض ٕاذا واعPاه@: أيضاً وعراه ه ØPواع عّره يقال طلب@, غ�

مسألة@/

لَيُعّر وانّه والَعيب@, اللَّطخ والُعّرة@: ا�رب@/ والُعّرة@: والُعّر الَعّر ـ ٩٧ . ١ الع�

ã| الشـّدة والُعـّرة@: /@ ØÌ¿بـ ملطوخ َمعرور@: ورجل مكروهاً@, علzم أدخل ٕاذا قومه
Çر ÒÎ Ú»ال والتَّعاّر@: /@jFٕا من ُيصيب ما والَمعـّرة@: والُعرار@/ الَعرار منه ËºFٕوا ا¡رب@,

سؤال@/ غ� من خ�اً لُيصيب يتعرض الّذيى :@ Ø ÒPعXوا الفراش@/ ع� والتقّلب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ظـاهر ã| ÇWاّس وعجز واعتل ضعف هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
العّر@/ لفظ وNمعها باطن@,

/@ ّ والعيى العلّة ومع+@: لفظاً مyا ويقرب
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عّر ١٠٠

]كروه@, واللطخ واXساءة@@, والعيب@, با�لد@, اFXّس رَب Ò�ا مصاديقـه@: ومن
اÇòلق@, وسـوء وخـطأ@, jوٕا فراش@, ع� وÎºر حرب@, ã| وشّدة ,@ ØÌ¿ب واXلطوخ
واXناط وهكذا@/ ضعيف@, أو عاجز أو مريض من وصوت اعتل@, وٕاظهار والقذارة@,

باطن@/ أو ظاهر ã| ونقصاً انكساراً ويوجب يصق واعتل وعجز ضعف صدق

ومطاوعته@/ وٕاظهاره الُعّر اختيار ع� ويدّل افتعال@, واFعPار

م Ôyِم فُتصيَبكُم َتَطؤوهم أن n@َتعلموهم, مؤمناٌت وِنساء ِرجال@مؤمنون ولَْو�
/@٢٥ . ٤٨ ـ@ بغ(ِعلم@ ة َمَعرَّ

]ّكـة@, تـعرفوuم تكونوا n الّذين واXؤمنات اXؤمنـ� هؤFء تطؤوا أن أيى
حقوق ã| وQاوزاً تعّدياً هذا فيعّد حّقهم@, ã| جائز غ� هو ]ا تؤذوهم أو فتقتلوهم
لكم وعيباً وضعفاً ونقصاً وتنّدماً تأّسفاً ذلک ويوجب Wنوع@, مكروه وهو اXسلم�@,

اÌ¿Xك�@/ عند لكم وضعف انكسار نقطة ذلک ويكون أنفسكم@, ã|
والنقص@/ العيب هذا ٕادامة ع� ليدّل ميميّاً@: اXصدر بصيغة والتعب�

Ø ÒMع ÔXوا القانَع وأطِعُموا ِمyا فُكلوا ا Ôwوجبتُجنو فٕاذا َلُكم@/// َجَعلناها والُبدَن
/@٣٧ . ٢٢ ـ@

ã| وهو وبذله@, وعطاءه خ�ه أحداً يطمع Fو يده ã| ]ا ÏÈير من هو القانع@:
اسـتحقاقاً النـاس أو� ومـن ٕاليه@, اFٕحسان موارد أفضل من وهذا عيش@, ضيق

الكرZة@: اiFية مصاديق أع� من م Øuوٕا واFٕعطاء@, لٕطعام

.@@٢ ـ النّاَس يسألون � بسDهم َتعرفهم التََّعّفِف ِمَن أغنياَء ا�اهل م Ô{س ÒJ
/@٢٧٢

باFٕنفاق ع�@استحقاقه والضعف@والعجز اFنكسار من ظاهره يدّل من : ØPعXوا
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١٠١ عرش

أن دون من حاله بلسان معيشـته ضيق يُعلن فهو باللِّسان@, فقره يُظهر أن غ� من
حاجته@/ يسأل

وأظـهروا حـاجxم سـألوا الّذين من اFٕعطاء باسـتحقاق أو� أيضاً وهذا
وفقَرهم@/ معيشxم ضيَق بلساuم

آية@: ã| ØVع وقد

/@٢٩ . ٢٢ ـ الَفق( البائَس وأطِعموا ِمyا فُكلوا

القـانع أيـضاً يشمل وهذا ابتء@, ã| شّدة البؤس فٕاّن ـ الفق� البائس بقوله
Fو فقرهم يظهرون F م Øu@أ مع والفقر@, اFبتـء من شـّدة ã| وقعـوا الّذين ØPعXوا

الناس@/ يسألون

اXوردين@/ ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عرش@:

وَعْرش به@/ يُسـتظّل ما والَعريش@: للَمِلک@, ال«Ìير الَعْرش@: ـ ٢٩١ . ١ الع�@:
من ُعِرش ما الَعْرش@: ويقال عرشه@/ تُلَّ قد قيل ذلک عنه زال وٕاذا أمره@, قوام الرجل@:
قُضبان عليه تُرسل ما عطفَت ٕاذا تعريشاً@: بالعروش الَكْرم وعّرشت به@/ يُستظّل بناء
البيت@: وَعرش بع�ها@/ ع� اXرأة تتّخذه به@, وليس اGودج@, ِشبه والَعريش@: الكرم@/

سقفه@/

يستعار Øj ,@ Ø ã+مب ء ãÏ¾ ã| ارتفاع ع� يدّل واحد@, صحيح أصل عرش@: ـ مقا
فقيل ذلک استع� Øj صحيح@, وهذا اXلک@, Ìºير العرش@: اòليل@: قال ذلک@/ غ� ã|
مـنه@, والتـوثّق رفعه Fٔ@نّه الكـرم تعريش الباب ومن عرش@/ وقوامـه الرجل Fٔمر
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عرش ١٠٢

عـرش به يستظّل بناء وكّل يظـلّل@/ Ø?ح ويوثّق ُيرفع قُضـبان من بناء والَعريش@:
واحـدها خشب من اòيام الُعروش@: ويقال عرش@/ البيت لسقف ويقال وَعريش@/
يقوم Øj بعض ع� بعÎÉا يوضع باòشب@, ا Øzط :@dالب عرش الباب ومن َعريش@/

فيستقون@/ عليه قاة السُّ

من بيت شـبه أيضاً والعرش سقفه@/ البيت@: وعرش ال«Ìير@/ العرش@: ـ مصبا
ُعُرش@/ وbعه مثله@, والَعريش فلوس مثل عروش وا�مع ا¥ام@, فوقه Nعل جريد

عرائش@/ وا�مع الكرم@, عليه Zتّد مرتفعاً يعمل ما الكرم@: وعريش

عرشه@: وتُّل ملک@, أيى عرشه@: ع� واستوي وما@عرشوه@/ ما@غرسوه أين ـ أسا
ِشبه وهو هامان@, ¼Íُح F Ïºمو وعريش الفرش@/ ٕا� العرش من ويقال هلک@/ ٕاذا
ـقوف@/ السُّ أيضاً@: والُعروش Hّيمنا@/ Lو ببدنا@: وتعّرشنا ام@/ Ô\و خشب من اòيمة

اGوادج@/ ã| أيى العرائش ã| ومكتنسات بيوtا@/ أيى مّكة@: عروش لنا وبدت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وWتّداً منبسطاً يكون ما وهو الفرش@/ يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
العـرش يكـون وقـد اFٔرجل@, Iت منبسطاً يكون ما الفرش أّن Fك الرأس@, فوق
طبقات ã| Fك عرشاً@, Iته يستقر ٕا�من بالنسبة والفرش فرشاً@, فوقه ٕا�من بالنسبة

اFٔبنية@/

ال«Êوات ع� Tـيطاً كان ٕاذا عرش@, فوقـه ليس عرش ٕا� العرش وينxيى
اXوجودات@/ bيع ع� ومتفّوقاً واFٔرض

أو Ø ãæÊ»ج ماّديى من ا¢لوق ع�مطلق ويعلو يفوق ما العرش@: من أريد وٕاذا
حقّاً@/ العرش فهو :@ Ø ãوعق� Ø ãçملكو Ø ãæروحا
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١٠٣ عرش

ارتفع ٕاذا اXلک وÌºير عرش@/ وسا@كنzا البيت ٕا� بالنسبة قف السَّ أّن فظهر
اXرتفع اXمتّد للَكرم والعريش عرش@/ علzم Tيط وا¡ّضار سّ Ô�ا فوق وانبسط
dللب ويُب+ يعمل وما عرش@/ واستظGم العائلة Fستحفاظ ã+بXا واGودج عرش@/

عرشه@/ أعه من

ا¡ال حسن ã| Fك معنوّية@, جهة ã| وJيط ينبسط ما ع� العرش يطلق وقد
اXعيشة@/ برنا¶ فاق ٕاذا وال}جة العيش ووسع

اXلک@, Ìºير قبيل من فٕانّه تعا�@, �ا ٕا� اXنتسب العرش النوع@: ذلک ومن
واFٔرض@/ ال«Êوات كافّة ع� ويعلو اòلق Jيط ما وهو

عليه اXستويى كان فٕان صاحبه@, مع وVانساً مناسباً ال«Ìير يكون أن وFزم
,@ Ø ãçوVج فهو العقول من أو ,@ Ø ãçملكو فهو اXلكوت من أو ,@ ماّديى فهو اXاّدة nعا من

/@ Ø ãçهوF فهو الّهوت من أو

وبلحاظ الّهوت@, nعا من يكون وأن Fبّد عليه@: يستويى الّذيى �ا فعرش
وال«Êوات اÇòلق nعوا وراء ÇØWا يكون أن Fزم اòلق@: bيع ع� واعتـئه تفّوقه

/@Fyبي وما واFٔرض

Wْسَتويَع�الَعرش Ú Ôj ستّةأيّام ã|ْرَض وأ�َ واِت مى السَّ َخَلَق اّلذيى Lا رّبكُم ٕانَّ
/@٣ . ١٠ ـ أ�َمر ُيدبُِّر

َر وَسخَّ الَعـْرِش Òَع� Wْسَتوي Ú Ôj َتروuا َعَمـٍد ß)ِبَغ واِت ـمى السَّ َرَفَع الَّذيى Lُا
/@٢ . ١٣ ـ والَقَمر مَس الشَّ

ِمَن ُل ßLي َوما ِمyا ـرُج Ö ÒO وما ْرض أ�َ ã| َيلُج ما َيعلُم الَعرش َع� Wْسَتوي Ú Ôj
/@٤ . ٥٧ ـ فzا يَعُرج وما Êء Ú»ال
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عرش ١٠٤

/@٥٤ . ٧ ـ ار Úyال الّليَل ãÏ¿الَعرشيُغ Òَع� Wْسَتوي Ú Ôj
خـلق بـعد هـو ا Ø̂ ٕا العرش ع� اFسـتواء بأّن ´Í½ت الكرZـة اiFيات ã\ف
ونظم فzا والتقدير التدب� جهة من هو ا Ø̂ ٕا عليه اFستواء وبأّن واFٔرض@/ ال«Êوات

أمورها@/

ا¤دود اòلق nعا وراء ا ØW يكون أن Fزم عليه@: يستويى الّذيى عرشه كان وØXا
وQمعها وا�Fل@, ا�ل صفات وهيى الصفات@وظهورها@وفعليxّا, ã Ø�Q فهو ا¡ادث@,

الرود@/ راجع ـ ا¡ياة صفة ٕا� ومرجعها واFٕرادة@, والعلم والقدرة ا¡ياة صفات

وصفاته وbاله عظمته عرش ع� مستوياً اòلق أمور يدّبر تعا�وتبارك فهو
القدرة مyا Øوتتج� Gا@, uاية F ã?ّال ا¤دودة غ� الذاتيّة ا¡ياة Qمعها ã?ّال اXتجلّية

واFٕرادة@/ اXطلق والعلم اXطلقة
هو وهذا ا¤ـدود@, غ� Ø ãçالذا ã Ùتجـ�Xا البـناء هذا ع� مبتـ+ تعا� فتدب�ه

/@oالعظ �ا عرش حقيقة

وٕارادته@/ وعلمه وقدرته حياته اقتضاء ع� أمره يدّبر تعا� فهو

اXنبسطة اXتجلّية الظاهرة هيى ا Ø̂ ٕا كافّة ال«Êوات@واFٔرض بأّن ويصّح@أن@نقول@:
fرجع ا¡ادثة@, ا¢لوقة nالعوا bيع فيه تنطويى فالعرش الذاتّية@, الصفات هذه عن

وهيى ا¡ـياة@, صفة ٕا� الصفات ومرجع اFٔربع@, الصفات هذه ٕا� اXوجودات bيع
الذات@/ ع�

فٕانّه واFٔرض@, لل«Êوات عرش العرش ٕاّن أيضاً@: نقول أن لنا يصّح وعلzذا
]ع+ تعا�@, � عرش أ@نّه Fك اXوجودات@/ bيع ع� ومتفّوق wا Tيط فوقها واقع
له@/ عرش فٕانّه اXلک ك«Ìير عليه@, واFستواء والربوبّية@واFستيء وا¡كومة التسّلط

/@١٢٩ . ٩ ـ oالَعظ الَعرش ربُّ وهَو تََو@كَّلُت َعلَيِه
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١٠٥ عرش

/@٢٢ . ٢١ ـ َيصفون ØFالَعرشَع ربِّ Lا ُسبحاَن

/@ ٨٦ . ٢٣ ـ oالَعظ الَعرش وربُّ بع السَّ واِت مى السَّ رّب َمن

/@١١٦ . ٢٣ ـ hالكَر الَعرش ربُّ هَو ٕاّ� ٕالىَه �

القيّوم الصاحب وهو وتدب�ه وIويله اFٔمر تولية بيده من الرّب@: من واXراد
:@ بذيى اXع+ هذا عن ØVويع اXالک@,

/@٤٢ . ١٧ ـ Qًَسبي الَعرش ٕا�ذيى �بتغوا ٕاذاً

/@١٥ . ٤٠ ـ الَعرش ذو رجات الدَّ َرفيُع

/@٢٠ . ٨١ ـ َمك! الَعرِش ذيى ِعنَد ة قوَّ ذيى

/@١٥ . ٨٥ ـ ا£يد الَعرِش ذو الَودود الَغفور هَو

:@ ã| Fك@ وهذا

/@٥٨ . ٥١ ـ الَمتين القّوة ذو الّرّزاق هَو

/@٥٨ . ١٨ ـ aة ذو@الرَّ الغفور

/@٢٧ . ٥٥ ـ وإ�@كرام Qِل Ò�ذو@ا

/@٣ . ٧٠ ـ اXعارج ذيى Lِا ِمَن

سبيل ع� شديدة مزمة ع� تدّل :@ ذيى ـ كلمة أّن التعبـ�ين@: ب� والفرق
العرش@: رّب Çbلة ã\ف ا¡ا@كمّية@/ تلک فعليّة ع� يدّل والرّب والقاهرّية@/ ا¡ا@كميّة

والقّيومّية@/ التولية فعليّة ٕا� ٕاشعار

�ا عظمة ٕا� النظر يكون مورد ã| العرش@: ذيى كلمة اسـتعملت قد فعلzذا
يد@/ Ò£الَعرشا ذو ـ ã| Fك هو@, حيث من وجله
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عرش ١٠٦

وظهورها, الصفات@وفعليxّا ã Ù�Q جهة يحظ@فيه مورد ã| وكلمة@رّب@العرش:
َيِصفون@/ ØFَع الَعرِش َربِّ Lا ُسبحاَن @:@ ã| Fك@

فيستعمل أخري@: جهـة دون هو حيث من العرش نفس ٕا� النظر كان وٕاذا
الَعرش@/ Òَع� اسَتوي Ú Ôj :@ ã| Fك ضميمة@, بدون

َربَّک َعـرَش مل ÒJو أرجائها Òَع� والَملَک واِهية يومئٍذ فهيى Êُء Ú»ال وانشقَّت
/@١٧ . ٦٩ ـ انية Ò\ َيوَمئٍذ َفوقهم

وجّل@: عّز � وا�Fل وا�ل العظمة Ìºير وٕانّه العرش من اXراد ظهر وØXا
تعا�@: قوله ã| Fك معنويّاً@, روحانيّاً ًa يكون وأن Fبّد ا¡مل أّن نعلم

وأشفقَن ا Òyمل ÒJ أن Ò!فأب باِل ß� وا رِض وأ�َ Êواِت Ú»ال Òَع� أ�مانََة َعَرضنا ٕانّا
/@٧٢ . ٣٣ ـ إ�نسان لها Ò Òaو ِمyا

ًa aلها عن وجوده ٕاباء وعدم قبوGا واستعداد فيه العظمة تلک ã Ø�Q ف�اد
روحانيّاً@/

أمور ã| Mث فٕانّه التحقيق@, مورد عن فخارج ا¥انية@: تعي� عن البحث وأمّا
القيامة@/ يوم ã|و بعد Dف ãçتأ جزئيّة

مـنّا@, أربعة \انية@, العلم@, والعرش العرش@: aلة �ع�@: الصادق عن ورد وقد
فأمّا اiFخرين@, من وأربعة اFّٔول� من أربعة آخر@: حديث ã|و /@�ا شاء ن ØW وأربعة
اiFخرين@: من اFٔربعة وأمّا �ع� Ï»وعي Ïºومو oوٕابراه فنوح اFّٔول�@: من اFٔربعة

�ع�@/ وا¡س� وا¡سن Ø ãوع� Tّمد
مـن مeلة@, ا¡مل wذا وأحقّهم وشأناً مقاماً الناس أرفع ا¥انية@: هؤFء نعم

واiFخرين@/ اFّٔول�
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١٠٧ عرش

مـن طوائـف \Çانية اXراد كان ٕاذا وأمّا أشخاص@/ \انيـة اXـراد كان ٕاذا@ هذا
من يدخلوuا ا�ـنّة أهل من أفواج \انية ع� تطبيـقه يبعد ف اXقّرب�@: ا¢لَص�

أعلم@/ �وا ا¥انية@, أبواwا

اÇXقّرب�@, ئكـةXا من أربعـة اFّٔول@: ا¡ـديث من اXـراد يكون أن وZكن
ٕابراهيـم اXرسـل�@, اFٔنبـياء من وأربعـة وميكائيل@, وعزرائيل وٕاÌºافيل جVائيل

علzم@/ �ا صلوات Tّمد ونبيّنا Ï»وعي Ïºومو

ستّةأيّام ã|واتوأ�َرض مى السَّ َخَلَق الَّذيى وهَو رزُقها@/// Òَع� ٕاّ� دابَّة ِمن وما
/@٧ . ١١ ـ ِليبلَُو@كُم اXاء Òَع� َعرُشه وكاَن

مبت+ البناء وهذا ,@ ّ اXاّديى العرش هو اXراد أّن وFحقها سابقها بقرينة والظاهر
:@ ã| Fك واFٔرض ال«Êوات خلق ã| واXنشأ اFٔصيلة اXاّدة هو فاXاء اXاء@, ع�

/@٣٠ . ٢١ ـ حيىٍّ ٍء ãÏ Ò¾ ُكلَّ اXاء ِمَن وَجَعلنا

ع� الرفيع والبناء العـرش هذا قوام أيى اòلق@, ٕا� يرجع حينـئٍذ فالضم�
اXاء@/

مرجع ٕاّن قلنا ما يناسب واFٔرض@: ال«Êوات خلق ã| حياة منشأ اXاء كان وØXا
من اFٔزليّة ا¤دودة غ� الذاتيّة ا¡ياة هو العرش وحقيقة ا¡ياة@, ٕا� العظمة صفات

وجّل@/ عّز �ا

الكرZة@: اiFية يناسب وأيضاً

/@٤٥ . ٢٤ ـ ماء ِمن دابَّة ُكلَّ َخَلَق Lُوا

:@ ã| فgا :@ ّ اXاّديى العرش وأمّا

/@١٠٠ . ١٢ ـ الَعرش Òَع� أبَويه ورَفَع
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عرض ١٠٨

/@٢٣ . ٢٧ ـ oَعرشَعظ ا ÒGو ء ãÏ Ò¾ ُكّل ِمن واُوتَيْت

/@٣٨ ـ َقبلأن بعر¾Îا ã\يأتي أّيكُم

/@٤١ ـ َعر¾Îا Gا نكِّروا قاَل

/@٤٢ ـ عرُشِک أهكذا قيَل

ارتفاعاً@/ ا£لس أهل رؤوس فوق وهو اXرتفع oالعظ ال«Ìير يراد

ُعروش@: وا�مع

/@٢٥٩ . ٢ ـ َع�ُعرو¾Îا خاويَة وهيى

ع� اFٔبنية سقوط وهيى ا¡الة@, هذه ع� التقّوم بعد سقطت قد والقرية أيى
علzا@/ أيضاً واFٔبنية ا�دران تسقط بل العروش@, سقوط ã\يك ف العروش@,

عرش@: فيه يكون ما واXراد مفعول@: والَمعروش

/@١٤١ . ٦ ـ َمعروشاٍت َجنّاٍت

اFٔشجار@/ من وغ�ها بالكروم اXعروش يراد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عرض@:

وهو واحد@, أصل ٕا� ترجع ك[tا مع وهيى فروعه@, تك[ بناء عرض@: ـ مقا
فالَعْرض قلناه@/ ما صّحة علم ودقّقه النظر حقّق ومن الطول@, ÇOالف الّذيى العرض
ومن عريضـة@/ ُعراَضـة@: وقوس ِعَرضاً@/ يعُرض ء ãÏ¿ال َعُرض تقول الطُّول@, خف
َء ãÏ¿ال وعّرض َعْرضة@/ أراه قد ذلک ã| كأنه وهو َعْرضاً, َيعِرضه اXتاَع عرَض الباب:
بـعرض اُِخذوا قد م Øu كأ َعْرضاً@: ـيف السَّ ع� وَعَرضوهم عريضاً@/ جعله تعريضاً@:
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١٠٩ عرض

َعْرضـه@/ الناِظر يُريى كأ@نّه َعْدوه ã| الفرس وعرض أحـد@/ مyم يفُـته فلم السيف
عرضه@/ وFّه Fٔ@نّه بوجهه@: وأعرَض اFٔمر هذا عن وأعرضت فن@, عن وأعرضُت
ٕاذا وذلک بعيد@, من ء ãÏ¿ال لک أعرَض ويقال الَعْرض@, من مشتّق هو ا Ø̂ ٕا والعارض@:
ما مثل ٕاليه أتيَت ٕاذا صَنع@: ما مثل وعارضتُه َعْرضه@/ رأيت واXع+ٕانّک لک@وبدا@, ظهر
ء ãÏ¿ال َعْرض مثل يفعله الّذيى ء ãÏ¿ال عرض كأّن اXعاَرضة@, اشتّقت ومنه ٕاليک@, çأ
الِعرض@: الباب ومن فيه@/ نفسـه أدخل ٕاذا فن@, اFٔمر ã| اعPض ويقال أتاه@, الّذيى
الناحية@, وهيى الَعروض من مشتّق قوم فقال الشعر@: َعروض فأمّا اFٕنسان@/ ِعرض
ُعرض الباب ومن الصعب@/ الطريق الَعريض@: آخرون@: وقال العلم@/ من ناحية @كأ@نّه
الدهر أحداث من والَعَرض وسـطه@/ به يراد الyـر@: وُعرض اÇXال وُعرض ا¡ائط

أيى ُيعِرض Fٔ@نّه كث�اً@, أو قليً الدنيا طمع والَعَرض@: يعPض@/ Fٔ@نّه وLوه@, @كاXرض
اXال من كان ما كّل وهو الَعْرض@, ك[ة عن الغ+ ليس ـ �ص� وقوله ُعرضه@/ يُريک
الدنـيا@/ من حظّه من اFٕنسان يُصـيبه fا العَرض@: فأمّا ُعروض@/ وbعه َنقـد@, غ�

ã| Xكـاuا الضواحک والعوارض@: اللحية@/ ãÏÒÈعار ã+يع العارَض�@, خفيف ورجل
وLوه@/ السحاب من كالعارض يستقبلک@, ما ء ãÏ¾ كّل من والعارض الوجه@/ َعْرض

حاشيتيه@, تباعد وهو َعرضه@, اتّسع وَعراضة@: ِعَرضاً ء ãÏ¿ال َعُرض ـ مصبا
وأعرضت عرضاً@/ فيـه ذهبت ء@: ãÏ¿ال ã| وأعرضُت ِعراض@/ وا�مع َعريض@, فهو
فـيه@/ هو الّذيى ا�انـب غ� جانباً أخذت أيى عنـه@, ووّليت أÍÈبت ء@: ãÏ¿ال عن
هو فظهر وأبرزته أظهرته أيى هو@: فأعرض ÍÈب@, باب من َعْرضاً ء ãÏ¿ال وعرضت
الكـتاب وعرضت ا@/ Øzرباع Í½وق ا Øzثث تعّدي ã?ّال النـوادر من واXطاوع وبرز@,
ليشPوه@/ الرغبة لذويى أظهرته للبيع@: اXتاع وعرضت القلب@, ظهر عن قرأته عرضاً@:
عراض ßXوا به@/ قتلxم ع�@السيف: وعرضxم ٕالzم@/ أمررtم@ونظرت ا�نَد@: وعرضت
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عرض ١١٠

]ع+@/ وفحويه@: كمه ¡ن ã|و كمه معراض ã| عرفته يقال ,@Pالس وأصله التورية
القول@/ من ´Í½الت خف فالتعريض

وكّل َيعِرض@, عرض من فُعلـة انكم@: Z�ٔ ُعرضًة قوله ـ ٤٥٤ . ١ الxذيب
حال أيى عارض عرض وقد عارض@, فهو اFٔمراض من وغ�ه شغل من منعک مانع
يقصد أن فتمنعه@باعPاضک FتعPض@له لفن@, Fتعِرض قيل ومنه حائل@ومنع@مانع@,
وهو آخر@: مع+ وللُعرضة عليه@/ ّ قويى أيى ØÌ¿لل ُعرضة فن :@ ّ اFٔصمعيى وعن مراده@/
Fيزالون ُعرضة@للناس فن وقال@الليث@: الناس@باXكروه@ويقعون@فيه@/ @َيعرض@له الّذيى
الدنيا متاع bيع أبو@عبـيد@: قال :@ ×æأ�د هذا َعَرض يأُخذون ـ وقـوله فيه@/ يَقـعون
الدنيا متاع من والدراهم الدنان� ا¥ن� خالف fا الراء@: بسكون العرض وأمّا َعَرض@/
ٕاذا ثوباً@: حقّه من لفن عرضت :@ ّ اFٔصمعيى الَعَرض@/ ã| داخل َعْرض فكّل وأثاثها@,

حّقه@/ مكان متاعاً أو ثوباً أعطيته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كان@, منظور ّ Fٔيى وَمنظر@, َمرأًي ã| ء ãÏ¾ جعل هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
أو حائل@, مانع ٕاNاد أو ترهيب@, أو ,@oتعظ أو ورغبة@, توّجه جلب أو معاملة@, من

اFٔغراض@/ من ذلک غ�

للبيع@, متاع وعرض الفضل, وٕاراءة والشخصيّة, الوجود ٕاظهار مصاديقه@: ومن
آخر@/ أمر أو مكروه أو ØÌ¾ أو سيف قبال ã| شخص وجعل الطريق@, ã| مانع وٕاNاد

ما فٕاّن الناظر@, معرض ã| كونه باعتـبار فهو الطول@: مقابل ã| الَعْرض وأمّا
كُرم@, وزان ع� َعُرَض فيقال اFٔغلب@, ã| َعْرÎÈا جهة واFٔمتعة اFٔجناس من يُري
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١١١ عرض

َعريض@/ فهو عرض@, ذا صار أيى

باطنيّة صفات من ,@ ّ طبيعيى َمعرض ã| منه يكون ما فهو اFٕنسان@: ِعرض وأمّا
ما أيى لح@, ßXكا صفة اFٔصل ã| ولعلّه ,@ Ø ã+باط ومقام وعّزة@, كعّفة@, شخصّية@, وعناوين

/@ ّ طبيعيى عرض ذا بكونه يتّصف

كاللُّقمة@/ به ُيعَرض ما ]ع+ ُفعلة@: وزان ع� والُعرضة

َمنظر@/ ã| ويقع للناظر نفَسه ُيِريى ما السحاب@: من أو الوجه من والعارض

الشعر@/ ã| والبدايع نات ا¤سِّ َعْرض باعتبار الَعروض@: وعلم

الناظر Nلب ã?ّال الدنيويّة واFٔموال اFٔمتعة من َعْرض فيه يكون ما والَعَرض@:
العرض@, ٕا� Jتاجان F F Øuفٕا النقدين@, ã| موجود غ� اXع+ وهذا وزينة@, بصورة

اعتبارّية@/ أو معيّنة ذاتيّة قيمة FG بل

وNعله نفَسه@, َيعرض النفس فيكون عارضاً@, نفسه جعل فهو اFٕعراض@: وأمّا
عـن و[Çايل ان½Íف ٕاذا يتحقّق ا Ø̂ ٕا اXع+ وهذا ومقامه@, شخصيّته ويُظهر مرأي ã|
اFن½Íاف ع� الداّل عن@, ـ Mرف اFٔغلب ã| يسـتعمل وعلzذا يواجهه@, جريان

واFٕعراض@/

عرض اختيار أيى واFختيار, مع+اXطاوعة Fzفف اFعPاض@والتعّرض@: وأمّا
ومقال@/ كم أو رأيى ã|

كّلها@/ الفروع يرجع وٕاليه واحد@, اXاّدة ã| اFٔصل أّن فظهر

/@٣١ . ٢ ـ َع�اQXئكَة عرÎÒÈم Ú Ôj
/@٣١ . ٣٨ ـ ياُد ß� ا الّصاِفنات ØãÏ¿بالَع َعلَيه ُعِرَض ٕاذ

/@٤٨ . ١٨ ـ َصّفاً َع�ربَِّک وُعِرضوا
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/@١٨ . ٦٩ ـ تُْعَرُضون َيومئٍذ

وَمنظر@/ ومرأي َمعرض ã| ص�ورtم يراد

/@١٠٠ . ١٨ ـ َعْرضاً للكافرين َيومئٍذ Úsجه وَعرضنا

/@٤٦ . ٤٠ ـ اً وَعِشيّ ُغُدّواً zا َعلَ يُْعَرضون اُر النّ

/@٢٠ . ٤٦ ـ النّار Òَع� َكَفروا الَّذيَن يُْعَرض ويَوَم

/@٣٤ ـ با¡ّق هذا أليَس النّار Òَع� َكَفروا الَّذيَن يُعَرض ويوَم ///

أشـّد وهذا النار@, ع� الكافـرين عرض ع� دFلة Fzف اFٔخ�تان اiFيتان

ã| وFبّد Gا ٕاحساس F النار فٕاّن ,@Fقبله اiFيت� ã| Fك علzم@, النار عرض من تأث�اً
اÇòارج@/ ã|و عـرفاً العرض يصدق Ø?ح مyا قرب Iقّق من علzا العرض صدق
العرض حينئٍذ ويصدق بعيد@, من JّسوÇuا م Øuفٕا علzم@, النار عرض فR وهذا

علzم@/

ٕاّ� َلنا ِعلَم � ُسبحانََک قالوا Qئَكة@/// Xَع�ا عرÎÒÈم Ú Ôj ُكلَّها Êºء أ�َ آَدَم َوَعلََّم
/@٣٢ . ٢ ـ بأÊºئهم أنِبئهم آَدُم يا قاَل مَتنا@/// علَّ ما

.@@٣٣ ـ ا ÒyملJأن Ò!فأب وا�باِل رض واتوأ�َ مى السَّ َع� أ�مانََة َعَرضنا انّا
/@٧٢

,@ Ø ã+التكوي هو Ø ãا¡قي� ËºFٕوا اعتباراً@, أو تكويناً اXسّمي ع� يدّل ما ËºFٕا

ã| وخصوصيّة صفة ع� اللفظ مفهوم دFلة وبلحاظ اXع+ بتناسب ٕامّا ّ واFعتباريى
التناسب لفقدان اXتداول@, الثالث Ë»الق عن وF@نبحث ¼Íف@, باعتبار أو اXسّمي@,

فيه@/ والَمظهريّة

الصفات@, مظاهر هيى ã?ّال التكوينيّة العينيّة اXوجودات هيى ا¡قيقّية@: فاÊºFٔء
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١١٣ عرض

Çwذه واXعرفة خاّصة@, صفة عن ã Ø�Qو ظهور فهو َلق@: ÔOو يتكّون موجود كّل فٕاّن
علzا يطّلع F ã?ّال اGFٕيّة ا¡قّة أع�اXعارف من واòصوصيّات@: واXظاهر التجلّيات

Mقائقها@/ وا�Fل ا�ل صفات شاهد من Fّٕا

فÇòا ورفع الكامل واFرتباط التوحيد Iـقيق هو اFطّع@: هذا ونتيجة
وقـدرة وقـّوة حول كّل ã\ون الواحد �ا ٕا� اòالص والتوّجـه nالعوا ã| واFٕثنينيّة

اXتعال@/ العزيز �ا سوي ما عن وأنانيّة

بأÊºِئهم, َعَرÎÒÈم,@أنِبئهم Új ـ ã| بضم�العاقل عن@اÊºFٔء ØVع اللحاظ وwذا
ذوات@/ هيى حيث من اÊºFٔء ف�اد بأÊºئهم@, أنبأهم ØFفل

ُيبعث Xن ّ ÍÈوريى به واXعرفة اXع+@, هذا هو ا Ø̂ ٕا كّلها@: اÊºFٔء oتعل أّن فظهر
اÊº�ٔء@/ آَدَم وَعلََّم ـ التوحيد ٕا� اòلق لدعوة �ا جانب من

دون من ذواtا جهة من ملحـوظة ٕامّا التكوينيّة اÊºFٔء أّن اXقام@: وتوضيح
مـظاهر كوuا ٕا� النظر مع تحـظ أو اòاّص@, وارتباطها مظهريxّا جهة ٕا� نظر
من ا�هة@, هذه Fّٕا فzا يري Fو فقط مظهريxّا حيث من ملحوظة وٕامّا القيد@, وwذا

ذواtا@/ ٕا� توّجه دون

م@: ÔÎÈَعَر ـ قوله ã|و مظهريxّا@, جهة من الذات هو اÊºFٔء@: َعلََّم ـ ã| فاXراد
الذوات هـذه كَْون Pهات أيى هؤ�ء@: بأÊºِء ـ قوله ã|و ,@ هيى حيـث من الذات هو

ا¡ّقة@/ للصفات ومظاهر أÊºًء العينيّة

مَظهر هو ا Ø̂ ٕا ئكةXا من صنف كّل فٕاّن مَتنا@: َعلَّ ما ٕاّ� َلنا ِعلَم � ـ قوGم وأمّا
مسـتعّد فٕانّه اFٕنسـان@, ã| Fك جامعة@, تامّة استعداد جهة فيه وليس واحدة@, لصفة

اGFّٕية@/ التامّة الكاملة للمظهريّة
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عرض ١١٤

والطمأنينة@/ السكينة هو اXراد ٕاّن قلنا اFٔمانة@: عرض وأمّا

/@٦٧ . ٨ ـ خرةَ Ðا� ُيريد Lوا نيا الدُّ َعَرض ُتريدوَن

/@٩٤ . ٤ ـ نيا الدُّ ا¡ياِة َعَرَض َتبَتغون

يأُخذوه ِمثله َعَرٌض م ßtيأ وٕان َلنا سيُغَفُر أ�دæوَيقولون َعَرضهذا يأُخذوَن
/@١٦٩ . ٧ ـ

جهة وفيه ومَنظر َمرأي ã| ص�ورته أيى عرٌض فيه يكون ما الَعَرض ٕاّن قلنا
ٕاراءة@/

ا¡Çياة وٕا� æدFٔا وٕا� الدنـيا ٕا� منتسباً الكرZة اiFيات هذه ã| ُذ@كر وقد
خصوصّية@/ الثثة التعب�ات هذه من كّل ã|و الدنيا@,

فzا حـياة Iقّق ٕا� توّجـه دون من هيى حيث من الدنـيا ٕا� ٕامّا النظـر فٕاّن
متسفِّل@/ قريب أيى æأد هو ما ُيراد حيث وا�هل ا¤جوبيّة مرتبة uاية وهذا ,@F أم
بل آخر@, أمر أو عيش ٕا� توّجه دون من واختـياره æأد هو ما ٕا� النظر ونظ�ه
,@ ّ دنيـويى عيش أو حياة ٕا� وٕامّا فقط@/ ومتسفًِّ حاÍÈاً قريباً كونه جهة ٕا� النظر

أخّف@/ اFٔخ� هذا ã| واللّوم ّم والذَّ

Fو وعيشـه@/ حياtا أو æدلٔ أو للدنيـا ٕاراءة جهة فيـه ما مطلق فالَعَرض
اXتداولة@/ باFٔمتعة له اختصاص

/@٢٢٤ . ٢ ـ Z�ٔانكُم ُعرَضًة Lا َعلوا ÒQ و�

به@/ ُيعَرض معروضاً أيى

/@٢٤ . ٤٦ ـ ِطُرنا ÔW عارٌض هذا

نفسه@/ يُريى السحاب ٕا� ٕاشارة
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١١٥ عرض

/@٥١ . ٤١ ـ َعريض ُدعاٍء َفذو

منبسط@/ ومنظر جالب جانب له أيى

/@١٢٤ . ٢٠ ـ ذ@كريى َعن وَمنأعرَض

/@١٠٦ . ٦ ـ اÌ¿Xك! وأعِرضعن

/@٤ . ٦ ـ ُمعِرض! عyا كانوا ٕاّ�

مع+ عن@: حرف عليه يدّل الّذيى اFن½Íاف مفهوم ٕا� مضافاً اFٕعراض ã\ف
الوجود@/ وٕاراءة الَعرض

/@٢٣٥ . ٢ ـ النِّساء ِخطبة ِمن ِبِه Ôrض فDعرَّ

اFٕفعال أّن Fك باXفعول@, والتعلّق الوقوع جهة ع� يدّل التفعيل ٕاّن مراراً قلنا
العرض صدور ٕا� اFٕعراض ã| فالنظر الفاعل@/ من الفعل صدور جهة ع� Fًأّو يدّل
يُتوّجه َعْرض فالتعريض تعّلقه@, وجهة الَعْرض وقوع ٕا� التعريض ã|و فاعله@, من
فهو باXراد ´Í½الت وعدم اFٕشارة مع+ وأمّا ٕاليه@, اXعروض ٕا� وقوعه جهة ٕا� فيه

لنفسه@/ وتعريف شخصيّة وٕاظهار الطرف قبال ã| وجود عرض

.@@٣ ـ وأ�َرض Êء Ú»ال كََعْرض عرÎÔÈا وجنٍَّة رّبكُم ِمن ٕا�َمغفرة وساِرعوا
/@١٣٣

ا¡Çدود جهات من فzا تضـيّق ف ,@ ّ ماّديى حّد فيه ليس اiFخرة nعـا فٕاّن
الروحـانيّة ال«Êء nعـا وIيط واFٔرض@, ال«Êوات تَسُع مyا@, سعة ã| فهيى اXاّديّة,

ماّدّية@/ سفليّة طبقات وأرض

ã| سـائراً اXتعال@, �ا ٕا� متوّجهاً عئقها@, وعن الدنيـا عن Fًمنعز كان fن
وسيعة@/ راضية عيشة ã| يعيش فهو روحانّية@: مراحل
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عرف ١١٦

الوجـود وٕاظـهار اFٕراءة ]Çع+ بل الطول@/ يقابل ]ع+ فليس الَعْرض@: وأمّا
وسيع َمعرض ã| تقع ا�Çنّة هذه أّن واXراد ومرأي@/ مَنظر ã| ووقوعها واòصوصيّة

واFٔرض@/ ال«Êء سعة كمعرض وَمرأًي

معلومة معيّنة طول Fو عرض Gا ليس روحانيّة أو ماّديّة واFٔرض وال«Êء
ملموسة Tسوسـة كوuا هو اXـناط أّن ٕا� مضافاً ٕالzا@/ ويشـار عyا يبحث Ø?ح
Úsجه وعرضنا ـ تعا� قوله ã| Fك وهذا /@Fًطو أو عرضاً الواقع ã| سعxا F مرئّية@,

َعْرضاً@/ للكافريَن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عرف@:

بعضـه متّصً ء ãÏ¿ال تتابع ع� أحدYا يدّل صحيحان أصن عرف@: ـ مقا

يى Ødو الفرس@, ُعرف الُعرف@: ـ فاFّٔول والطمأنينة@/ السكون ع� ـ واiFخر ببعض@/
ومن بعض خلَف بعÎÉا أيى ُعرفا@, ُعرفاً القَطا جاء ويقال عليه@/ عر الشَّ لتتابع بذلک
ا Øu@كأ ُتنبت@, Îلت� Òº ب� مرتفعة منـقادة أرض وهيى ُعَرف@, وbعها الُعرفة@, الباب
عـرفاناً فناً فن َعَرف تقول والِعرفان@, اXعرفـة ـ اiFخـر واFٔصل فرس@/ ُعرف
أنكر من Fّٔن ٕاليه@, سكونه من قلناه ما ع� يدّل وهذا معروف@, أمر وهذا وَمعرفة@,
القياس@, وهيى الطّيبة@, الرائحة وهيى الَعْرف@: الباب ومن عنه@/ ونبا منه توّحش شيئاً
والُعـرف@: طيَّـ}ا@/ أيى Gم فها َعرَّ َعرَفـه@/ أطيَب ما يقال ٕالzا@, تَسكن النفـس Fّٔن

Øoالق هو اòليل@: فقال الَعريف@: فأمّا ٕاليه@/ تَسكن النفوس Fّٔن بذلک يى Ùdو اXعروف@,
وجوه@/ فzا يقال َعَرفات@: وأمّا بذلک@/ ُعِرف Fٔ@نّه علzم@, َعَرف قد قوم بأمر

واXعرفـة اòمس@, ا¡واّس من Mاّسة علمته وِعرفاناً@: ِعرفة عرفته ـ مصبا
معروف@, أيى وَعريف عارف وأمر فعرفه@, به عّرفته فيقال بالتثقيل ويتعّدي منه@, Ëºٕا
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١١٧ عرف

mوقا أمرهم مدّبر أيى عارف فأنا ِعرافة@, قتل باب من أعُرف القـوم ع� وعرفت
واعـPف واFٕحسان@/ والرفق �òا وهو باXعروف أيى بالعرف وأمرت بسياسxم@/

والكاهن@/ اXنّجم ]ع+ والَعّراف@: نفسه@/ ع� به أقّر ء@: ãÏ¿بال
فُوجد مصـيبة به نزلت يقال َصبور@, أيى عارف رجل ـ ٣٤٤ . ٢ الxذيب
ـ واXرَسQتُعرفاً احتملته@, أمر ع� لت ß Ôa ٕاذا َصبور َعروف@: ونفس عارفاً@/ َصبوراً
النفس تعرفه ما كّل وهو واحد@, واXعروف والعارفة والُعرف باXعروف@, اُرسلت ا Øuٕا
وأمّا طّيبة@/ وغ� طيّبة تكون الرائحة@, الَعْرف@: :@ Ø ãèعراFٔا ابن ٕاليه@/ Øaوتطم به وتَبسأ
أقّر ٕاذا ذنبه@: الرجل عرف ويقال مرتفع@, عال كّل وهو ُعرف@, bع اللغة ã| اFٔعراف@:
اFٔرض@: ومَعارف ُعرفها لطول َعْرفاء Gا يقال والضبُع ُعرفها, لطول َعْرفاء: وناقة به@/
الُعـرف@: الليث@: وقال وأعالzا@/ أوائلها والسحاب@: الرياح وأعراف مyا@/ ُعِرف ما

/@Vالص والِعرف@: اXعروف@/ والُعرف@: ُعرفه@/ أصل الفرس@: وَمعَرفة الفرس@, ُعرف

من أخـّص وهو Fٔثره وتدّبـر بتفّكر ء ãÏ¿لل ٕادراك والِعـرفان@: اXعرفة ـ مفر
كذا يعلم �ا ويقال /@�اَ يعلم يقال Fو �اَ َيعرف فن يقال اFٕنكار@, ويُضاّده العلم@,

كذا@/ يعرف وF@يقال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وآثاره@, Rصوصيّاته وعلم ء ãÏ¾ ع� اطّع هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
فكـّل Rصوصيّاته@, وعلم سواه ØFع ء ãÏ¿ال ñي] اXعرفة فٕاّن العلم@, من أخّص وهو

عكس@/ Fو علم معرفة

مـفهوم من ويقرب واختيارها اXعرفة ٕاظهار وهو اFعPاف مصاديقها@: ومن

ã?ّال اFٔمكنـة وهيى واFٔعراُف اFٔرض ومَعارُف اFٕنكار@/ مورد ã| اXتحـقّق اFٕقرار
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عرف ١١٨

ومنكراً FًهوÇV يكون ما قبال ã| وآثارها خصوصيّاtا وُعرفت سـواها ØFع ت Øñ]
واXعروف ُعرفت@/ @قد ã?ّال ا¢صوصة @اFٔرض@واFٔمكنة ãأعا�@ ã| Fك وهذا , Ùñوغ�متم
اiFثـار جـهة من ا£هول الُمنَكر قبال ã| سواه ØFع Øñويتم عليه ويُطّلَع ُيعرف الّذيى
Fو العـقل يعرفه Mيث العقل عند اXطلوب اXستحسن يزم وهذا واòصوصيّات@,
البحر وموج الظاهر كا�ود النُّكر@, قبال ã| وُيعَرف ويَعلو يَبدو ما هو والُعرف ُينكره@/
بعد عالية Pـبال Tاط معروف Xوضع Ëºٕا وَعَرفات منبـته@/ أو الفرس عنق وَشعر
ñوا¦ي اFطّع وهو اFٔصل قيود فzا لوحظ ٕاذا وغ�Yا والطيب Vوالص اXشعر@/

التجّوز@/ fن Fّوٕا ا¡قيقة@, من فهيى باòصوصيّات@: والعلم

/@٥٨ . ١٢ ـ ُمنِكرون لُه وُهم َفَعَرَفهم َعلَيه َفَدخلوا

/@ ٨٣ . ١٦ ـ ُينكروuا Ú ÔjLا ِنعمَة يَعِرفون

/@١٥٧ . ٧ ـ الُمنكَر َعِن yاُهم ويَ باXعروف يأمُرهم
/@١٧ . ٣١ ـ نكَر ÔX ا عن وWنَه باXعروِف وْأُمر لوةَ الصَّ أِقم Ú ã\ب يا

والقـبول اFعـPاف عدم هو اFٕنكار فٕاّن العـرفان@, مقابل ã| اFٕنكار فيذكر
هو حيث ومن نفسه ã| صاً ومشخَّ اً Øñمتم يكون ما فاXعروف ا¦يñواFطّع@/ وانتفاء

نظره@/ ã|و شخص عند أو

الواقـع íمـ ã|و ا¡قيقة ã| معروفاً يكون أن نفسه@: ã| اXعروف من واXراد
للحّق@/ وتبعاً للعقل موافقاً ال¿Ìع يعرفه Øj ه@, ÙñZبه@و الساn@ويعPف العقل Mيث@يقبله

وال¿Ìع@/ ا¡ّق وOالف oالسل العقل ينكره ØFع عبارة أيضاً@: اXنكر أّن Fك@

ٕاليه ُيرشـد وما مندوباً@, أو واجباً ال¿Ìع ã| به يؤمر ما كّل يَشمل فاXعروف
وما مكروهاً@, أو حراماً ال¿Ìع عنه يyي ما كّل يشمل اXنَكر أّن Fك /@nالسـا العقل
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١١٩ عرف

الزكّية@/ والفطرة nالسا العقل عنه يyي

واXستحسن والفح ا�òوالصح موارد bيع ã|عروفXا يستعمل وعلzذا
وا�ميل@/ والفريضة

معروف قوٌل باXعروف@, فليأ@كل باXعروف@, ّن Ôtوِكسو باXعروف@, فٕامساك
F{وصاِح ]عروف@, فاِرقوهّن باXعروف@, اُجوَرهّن وآتوهّن Ìوهّن@باXعروف, ß¾وعا

باXعروف@/ ِمروَن Ðا� َمعروفة@, طاعٌة َمعروفاً@, نيا الدُّ ã|
مفهومه خصوصـيّة وHتلف مـورد@, كّل ع� ينطبق Ø ã Ùك� مفهوم له فاXعروف

اXوارد@/ باختف

/@١١ . ٤٠ ـ بذنوِبنا فنا@ ÒMفاع

/@١٠٢ . ٩ ـ بذنوwم فوا Ò ÒMاع وآَخرون

قبال ã| باXعرفة اFٕظهار مورد ã| اFعPاف ويسـتعمل بالذنب@, اFٕقرار أيى
فليس وا�حود@/ ã\الن قبال ã| به والتقرير التثبيت مورد ã| واFٕقرار وا�هل@/ اFٕنكار

اFٔصل@/ عن خارجاً

/@٤٦ . ٧ ـ ِبسDهم Qًُك َيعرفوَن ِرجال وَع�أ�عراِف

اXقامات واXراد وُيعرف@, يَعلو ما ٕانّه وقلنا وُغسل@, كقُفل ُعرف bع اFٔعراف
السـابق� اÇXقّرب� أوليائه مقامات وهذه ,@oح�وا با�نّة ا¤يطة الروحانيّة العالية
قال ومكاXاtم@: النار وأصحاب ا�ـنّة أصحاب ذ@كر وØXا ,@oالنع جنّات Gم الّذين

رجال@/ Fyم ãعا�Fٔا وع� تعا�@:

Çwم اXعرفـة فٕاّن بسDهم@, @ًQُّك َيعرفون ـ تعا� قوله اXعـ+ هذا ع� ويدّل
علzم@/ وارتفاعاً وٕاحاطة علّواً توجب و]قاماtم وبأحواGم
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/@١ . ٧٧ ـ فالعاِصفاِت ُعْرفاً رَسQت ÔXوا
سلوك من اòمس اXراحل ٕا� تشـ� الكرZة اiFيات هذه ٕاّن عـذر@: ã| قلنا

النازعات@/ ã| Fك اXتعال@, �ا ٕا� السالک

ســائر عن ت Øñ]و اسـتعدادها ُعِرفت ã?ّال اXنتخبة ة ØñتمXا النفوس واXراد
تعا� �ا ذ@كر Ì¿ن ã| تكوينيّة مأموريّة وGم تكويناً@, ذواtا ã| وارتقاء بعلّو النفوس

عصف@/ ـ عذر راجع ـ ٕاليه وسوقهم النفوس وهداية

اXعرفة@/ آثار من فهيى والطمأنينة@: والسكون Vالص وأمّا

ã| وواقعة معروفة ة Øñمتم اXوضع تلک كون باعتبار فهيى عرفات@: تسمية وأمّا
فيض@/ راجع ـ فzا يقال ما وF@يناس}ا با�بال@, Tاطة ãعوا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عرم@:

َيعُرم اFٕنسان َعُرم يقال وحّدة@, شّدة ع� يدّل واحد صحيح أصل عرم@: ـ مقا
وك[ته@/ وَحّده ته ØÌ ß¾ ا�يش@: وُعرام ذلک@/ فيه كان ٕاذا ُعرام@: وفيه عاِرم@, وهو َعرامة
حـروفه@/ ã| زادوا أمـر oتفخ أرادوا ٕاذا م Øuٕا قلنا وقد َعرمَرم@, جيش يقال ولذلک
وهذا َعِرم@, وbعها كر@, السِّ الَعِرمَة فيقال الَعِرم@: َسيل وأمّا وعرر@/ عرم من والَعرمَرم
الكُدس الَعِرمة يكون أن وTتَمل ك[ته@/ من ُعرام له كان ُسِكر ٕاذا اXاء Fّٔن صحيح

ذيى كاXاء كث�@, متكاِثف فٔ@نّه كذا كان فٕان اFَٔزج@, كهيئة عل ÔN يَُذّر n الّذيى الَمدوس
اFٔصل@/ عن شاّذ الشاة@: َرمَّة Ò[ يكون فالبياض الَعَرمة@: وأمّا الُعرام@/

فهو وقتل@, ÍÈب ãèبا من يعِرُم عَرم يقال وال¿Ìس@, Çّدة ß¡ا الُعرام@: ـ مصبا
والُعـرمة@: ا�اهل@/ الَعرم ويقال فيه@/ لغة تِعب باب من عِرم فهو َعَرماً وعِرم عاِرم@/
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١٢١ عرم

لغـة@, والَعَرمة وُغَرف@/ ُغرفة مثل ُعَرم وا�مع ,@ يُذريى Øj يُداس الطعام من الكُدس
دفعه@/ يُطاق F الّذيى السيل وقيل السّد@, وهو وكلمة@, كلم مثل عرمة bع قيل والَعِرم@:

ل�تفع ضًة ßPمع ,@ الواديى بطن ã| Ò+تُب باÔXَسنّاة شبيه والَعِرَمة@: ـ ٤٨٩ اFشتقاق
الَعِرم@/ هدم الّذيى السيل أيى الَعِرم@, َسيل ومنه اFٔرض@, ع� فيَفيض السيل علzا

قرن بعد قرناً اFٔعصار تداولxم َسبأ ØãÏÉم بعد القوم وكان ـ ٣٤٠ . ١ اXروج
سبأ@, بد وهيى ا¨ن أرض من مازن ببد وذلک الَعِرم@, َسيل علzم �ا أرسل أن ٕا�
يرّد السّد وهذا ///@ العاديى Vك@Fٔا لقFن بناه فرسخ@, ã| فرسخاً كان الّذيى السّد وهو

السيل@/ عyم

Çbع الَعـِرم أبو@عبيدة@: ا�اهل@/ الَعِرم@: :@ Ø ãèعـراFٔا ابن ـ ٢٩٠ . ٢ الxذيب
ا�ÇÔَرذ Ëºٕا هzنا الَعِرم وقيل واد@/ Ëºٕا العرم@: وقيل والُمَسنّاة@/ كر السِّ وهيى الَعِرمة
وِنـعمة نَعمة ã| َسبأ قوم وكان الشديد@, اÇXطر الَعِرم وقيل علzم@/ كر السِّ بثق الّذيى
Jتاجون ما يفتحون أبواب فيه ِسكر Gم وكان ُجَرذاً علzم �ا فبعث كث�ة@, وِجنان

م@/ Òuِجنا فغّرق كر السِّ علzم بثق Ø?ح َرذ Ô�ا ذلک فنقبه اXاء@, من ٕاليه

جبال ثثة ب� هو فقال@: مأرب؟ سّد عن وسألتُه ـ ٣٥ . ٥ البلدان معجم
واحـدة@, جـهة من Fّٕا Uرج اXاء لذلک وليس واحد@, موضع ٕا� السيل ماء يصّب
اXاء@, فيه فيجتمع والرصاص@, الصلبة با¡جارة اXوضع ذلک سّدوا قد اFٔوائل فكان
بقدر السّد ذلک من فتحوا زروعهم ãس� أرادوا ٕاذا فكانوا كالبحر@, السّد خلف فيص�
وقّصة مأرب سّد خراب Vخ وأمّا gTة@/// بأبواب أرادوا@, ٕاذا يسّدونه Øj حاجxم@,
وكان ا¨ن@, أرض ã|@عمورةXا اFٔمكنة فأخرب حبشان , ملک ã|@كان فٕانّه الَعِرم@: سيل
سبأ@/ بن �a بد وعامة َيعرب بن يشجب بن سبأ بن كهن بد@ أخرب ما أ@ك[

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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عرم ١٢٢

والتحقيق@:

ومن والتأ@ّثر@/ النفوذ يقبل F Mيث التصّلب هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
اXنظّم وا�يش العلم@/ نور نفوذ عن اXانع وا�هل اXاء@/ ¡بس Ø ã+بXا السّد مصاديقه
وا¡Çبوب �الطعام والكُْدس النافذ@/ الشديد واXطر اFٔعداء@/ صفوف مقابل ã| ا£ّهز

/@Ì¿والن الذّر قبل واXذلَّل� جل بالرِّ �اXوطوء اÒXدوس الّدق� قبل ا£تمعة

السّد@/ وهو اXاء ¡بس يب+ ما والُمَسنّاة@: كر والسِّ

حÍÉموت@, من قريباً نعاء@, الصَّ مراحل@من ع�@ثث ا¨ن بد من والَمأِرب@:
يقول قَحطان@/ بن َيعُرب بن َيشُجب بن َسبأ بانيه ٕا� منسوباً السبأ@, عليه يطلق وقد

لت@: الصَّ ãèأ بن أميّة

الَعِرما سـيلها دوِن ِمن يبنوَن ٕاذ مَأِرَب السا@كن� َسـبَأ ِمن

ربُِّكـم ِرْزِق ِمن ُكُلوا Êٍل ß¾و à! ÒZ َعن َجّنتاِن آيٌَة م ß ßy َمْسـكَ ã| ِلَسـبٍَأ كاَن َلَقد
لناُهم وبدَّ الَعِرم َسْيَل م ßzعل َسْلنا فأْر فأعَرضوا َغفور@, وَربٌّ طيِّبٌة َبلدةٌ لَه وWشُكروا

/@١٦ . ٤٣ ـ وأثل ط Ò̀ ُأ@ُكل ãçجّنت!ذوا Pّنتzم
اòرق يتوقّع F الّذيى بناؤه الشديد الَعِرم السّد جانب من السايل السيل يراد
فيقال اXاء@, من وضبطه احتواه وما السّد نفس ع� عرفاً السّد ويطلق فيه@/ والنقض

السّد@/ من اXاء
اXع+ وهذا فيه@, النفوذ يقبل F الّذيى اXتصّلب الشديد هو الَعِرم أّن ٕا� مضافاً

فيه@/ وما السّد Vموع ã| يصدق

عن وامتداد اتصال ã| باFٔشجار مستPاً يكون ما Fyم ف�اد ا�ّنـتان@: وأمّا
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١٢٣ عرو

ذلک ã| ÇVموعها فكأّن وغـ�ه@, مالكzا باختف قطعاtا تنفصل F و¾Êل@, �Z
وب� بيyا Øñـ] Fو و¾Êل@, �Z عن Fuكو باعتبار جنّت� Jاسـب الطويل اFمتداد

ا�هة@/ هذه غ�

ã| والقـابليّة اFسـتعداد وجـود ٕا� ٕاشارة َغفور@: وَربٌّ طيِّبٌة بلدةٌ ـ وذ@كر
Fو ÇGم ويـغفر عyم يعفو غفور رّب مقابل ã| ا¡ياة وٕادامة wا@, لينتفعوا أراضzم

أعGFم@/ بسوء يأخذهم

اُخذوا@/ Ø?ح واستكVوا طغياuم ã| وا ØÍ¼أ م Øuفٕا هذا@: ومع

وَعِرم@/ شديد ّ أيى من له مرّد ف طائفة@: لک Ôv أن أراد وٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عرو@:

مـثله@, واعـPاه رفده@, لطلب قصده قتل@: باب من َعْرواً َيعروه عراه ـ مصبا
معروفة@/ القميص وُعرَوة أصابه@/ واعPاه@: أمر وعراه معرّو@, واXقصود عار@, فالقاصد

التشبيه@/ ع� ـ اZFٕان ُعَري أوثق وذلک ُعَري@, وا�مع اُذنه@, الكوز@: وعروة

وأصابه@/ غشيه ٕاذا أمر@, عراه ـ وغشيان ومزمة ثبات ع� يدّل عرو@: ـ مقا
الُعـروة البـاب ومن اXهموم@/ تأخذ ِقّرة والُعَرواء@: واعPاه@/ اGّم وعراه د@, ÒVال وعراه
البـاب ومـن اFٕصـبع@/ وتلزمها َسک Ô] ا Øu@Fٔ عروة يت Ød ا Ø̂ وٕا وغ�ه@, الكوز عروة

اFٕبل@/ به تتعلّق الشتاء ã| ُخÍÉة له تب� شجر النبات من وهو الُعروة

يدوم ã?ّال اFٔرض وهيى الشجر@, ُعروة من ُعروة واشتقاق ـ ٢١٩ اFشتقاق
أع� والُعرُعرة@: لک@/ ُعروة فهو به اعتصمَت ما وكّل َدب@, Ò�ا ã| به Ë½ فيُعتَ شجرها

ا�بل@/
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أتيت ٕاذا يقول@: Ø ãèعراFٔا ابن َمعروَفه@/ طالباً غِشيَه واعPاه@: َعْرواً َعراه ـ لسا
عروته :@ ا�وهريى واعPرته@/ واعPيته عررته عروتُه قلَت حاجة منه تطلب رجً

ã+غشي :@ ãæا ÒPواع ãæَيعرو اFٔمر ãæوَعرا َمعُرّو@/ فهو طالباً@, وأتيته به أXمَت ٕاذا أعروه@,
عّريته@/ فقد وخلّيته أYلته ء ãÏ¾ لكّل ويقال /@ ã+وأصاب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فيه اXقصود الغرض وOتلف النافذ@, الوصول هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
وعراه فيه@/ نافذاً وصل ٕاذا آخر@, أمر أو الVد أو اGّم عراه فيقال@: اXوارد@/ باختف
والنفوذ@/ الوصول اختار ٕاذا واعPاه وXقصود@/ حاجة لطلب نافذاً ووصله قصده ٕاذا
وُعـروة القميص@, وُعروة الكوز@, كُعروة مقصود@, ّ Fٔيى به ويُوصل يُعري ما والُعروة

/@ ãæالروحا اFهتداء

مـن فـهيى وغ�ها@: والثبات@, زمة@,Xوا والقصد@, والغشيان@, اFٕصابة@, وأمّا
اFٔصل@/ آثار

بعُد@/ ويذكر ,@ ã8اليا ماّدة fن والتخلية@: اYFٕال وأمّا

. ٣١ ـ @Xالوث بالُعروة استمَسـَک َفَقد ِسن ÔT وهو Lِٕا�ا وجَهه ُيْسِلم وَمن
/@٢٢

/@٢@@.@٢٥٦ ـ @Xوالوث بالُعروة Wْسَتْمَسَک َفَقد Lبا ويؤِمُن بالطّاغوِت يكُفُر ن Ò Òf
ٕا� wا يتوّصل معنويّة ُعروة أوثق :@�با اZFٕان وهكذا �ا ٕا� الوجه oفتسل

ا¡قيقة@/ ٕا� wا متوّسً ا¡ّق

/@٥٤ . ١١ ـ بُسوء يکبعُضآGِتنا ÒMاع ٕاّ� نَقول ٕان جئَتنا@/// ما هوُد يا قالوا
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ع� يدّل واFفتعال للتعدية@/ والباء فيک@/ أراد ما فيک وأنفذ سوءاً أوصلک أيى
واXطاوعة@/ اFختيار

عليه@/ Gة iFا جانب من النافذ السوء ٕاصابة يراد

عنه@/ نبحث مستقلّة ماّدة ع� فهو يائيّاً العري وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عري@:

عار فهو وعريـة@, عرياً تعب باب من يعَري ثيابـه من الّرجل عِريى ـ مصبا
باGمـزة ويُعّدي عاريات@, ونسـاء ُعـراة@, وقـوم وعريانة@/ عارية وامـرأة وعريان@,
وصف عليه@, Ìج Òº F :@ ٌ ُعريى وفرس مyا@, ثيابه@وعّريته من فيقال@أعريته والتضعيف@,
يقـال F Fك ُعريان فرس يقال Fو أعـراء@, خيل فقيل وbع ÓÊºٕا جعل Øj باXصـدر
باب من َعٍر فهو يعَري العيب من وَعِريى ُعرياً@/ رك}ا الدابَّة@: واعروَري /@ ُعريى رجل

به@/ ِسPة F الّذيى اXتّسع اXكان والَعراء@: سلم@/ ٕاذا َتِعب@:

من عِريى قد منه يقال الُعريان@, ذلک من ومفارقة@/ خلّو ع� يدّل عري@: ـ مقا
ذلک Fّٔن والوجه@, والِرجن اليداِن الَمعاريى ويقال@: ُعراة@/ عاٍر وbع يعَري@, ء ãÏ¿ال

ُسPته@/ من أعريته ء ãÏ¾ كّل الَعراء الباب ومن أبداً@/ باٍد

F الفضاء باXّد@: والَعراء الَعراة@/ وكذلک والساحة@, الِفناء مقصور@: الَعرا ـ صحا
ثيابه@/ من وعِريى َهضبة@/ وَعْروي@: به@/ Pِس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من عاٍر رجل الباب@: ومن ـPة@, السِّ فقدان هو اXاّدة@: ã| الواحـد اFٔصل أّن
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تسـPه n ٕاذا العـيوب من َعٍر وهو ال«Ìج@/ من ُعريى وفرس لبدنـه@/ الساتر اللباس
شجر@/ أو سقف أو جدار من فيه ِسPة F الّذيى اXكان والَعراء العيوب@/

عن يكشف النافذ اVXم الوصول فٕاّن عرو@: وماّدة اXاّدة ب� التناسب \O@Fو
يطلب ُعريى فكأ@نّه والتوّسل التوّصل wذا Iصيله يريد مطلوب غرض ٕا� ا¡اجة

وaايته@/ ظلّه Iت Øaليطم ِسPة

/@١٤٥ . ٣٧ ـ oَسق وُهو بالَعراِء فنبذناُه

/@٤٩ . ٦٨ ـ َمْذُموم وهو بالَعراء َلُنِبَذ ربِِّه ِمن ِنعمٌة َتداركه لَو�أن

الرّب مـن ولطف نعمة يتداركه nو ومذموماً@, ÓDسق بالعراء ويPك يطرح أيى
تعا�@/

F@ِسPة الّذيى اXكان@الوسيع والَعراء: حوت@وتسبيحه@/ بطن ã| توبة@يونس يراد
والVودة@/ ا¡رارة عن Pتس فيه

َتظمؤ � وأ نََّک و�@تَْعَري فzا Qوَع أ@ّ� لک فتَْشXٕانَّ نَّة Ò�ا ِمَن ا Ôg رَجنَّ ÔOQَف
/@١١٨ . ٢٠ @ـ@ و�@َتْضَحي فzا

البدن قوي قوام فٕاّن الغذاء@, Iلّل ٕاذا وقويه البدن قوام به ما فقدان هو ا�وع
بالغذاء@/

ظاهر ã| حاجـة فيه فالُعريى البدن@/ ظاهر ã| السـاتر من اòلّو هو والُعريى

ّ خارجيى أمر ٕا� Fyم كّل ã| واFفتقار الداخلّية@, القوي ã| حاجة فيه وا�وع البدن@/
البدن@/ من

نـفس من يتكّونان ا Ø̂ ٕا للروح واللباس الغذاء فٕاّن الروحانّية@: ا�هة ã| وأمّا
واFسـتفاضة واFرتباط واFٕقبال التوّجـه هو الروح@: فغذاء اòارج@/ من F الروح
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والزهد@/ والعبوديّة والطاعة والورع التقوي هو ولباسه@: اXعارف@/ و¾Îود
فغذاؤه اiFخرة@: وا¡ياة ٕا�ا¡ّق وجهة وله روحانيّة حياة ذا اFٕنسان كان فٕاذا

ã| متوغًِّ كان ٕاذا@ وأمّا وج,وده@/ عن ّ خارجيى أمر ٕا� J@Fتاج نفسـه@, من ولباسه
اòارج@/ من يتحّصل لباس وٕا� خارج غذاء ٕا� فيحتاج الدنيا@: ا¡ياة

ملكوتيّـة لطيفة ماّدة ع� Fًأّو خلق آدم أّن ع� الكرZة اiFيات هذه وتدّل
حياته Tيط وكان وحياته@, خلقته ÏÉقت[ تضحي Fو تعري Fو تظمؤ Fو Q@Fوع

الّهوت@/ ã| مستغرقاً روحانياً

الزا@كية النورانيّة ا�نّة تلک Tيط عن وخرج اXلكوتيّة حدود عن Qاوز ØXا Øj
الظلFنيّة اXاّدة nعا نفوذ Iت ووقع عyا@, فهبط الشيطان@: بوساوس بالتأ ّثر القادسة@,
الدنـيا ا¡Çياة آثار و¡قته ماّدياً@, كثيفاً ظلFنيّاً ا¤يط بتأث� جسمه وصار الكثيفة@,

ولوازمها@/

ã Ù�Qو أثر هو بل الروح@, يتبع البدن أّن ã| ويلّخص ذيله@, يطول Mث وهذا
النافذ@/ ا¡ا@كم القاهر الروح من وظهور

/@٩ . ٦ ـ َيْلِبسون ما م ßzعل وَلَلَبْسنا Qًَرُج َعْلناُه Ò Ò� َمَلكاً@ َجَعلناه ولو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عزب@:

وÍÈب@: قتل ãèبا من وعزب بعد@/ قعد@: باب من عزوباً ء ãÏ¿ال َعزب ـ مصبا
َيعُزب الرجل وعَزب ذ@كرها@/ عنه غاب أيى النيّة وعَزبت عازب@/ فهو ,@ ã\وخ غاب
أيـضاً@, َعَزب وامـرأة َعَزب@, فهو أهل@, له يكن n ٕاذا وُعزوبة@: ُعزبة قتل باب من

عازب@/ باعتبار عّزاب الرجل وbع
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والَعَزب@: ُعزوباً يعزب َعزب يقال وتنّح@, تباعد ع� يدّل صحيح أصل ـ مقا
يقال حاجة@/ من اFٔهل ã| له ما Ø?ح ُعزبته طالت الّذيى عزابة@: ßXوا له@/ أهل F الّذيى
تقدر F Ø?ح يفوتک ء ãÏ¾ وكّل أذَهبه@/ حلمه@: �ا وأعَزَب ذهب@/ فن@: حلم َعَزب

الَمطلب@/ البعيد :@الكٔ من والعازب عنک@/ عَزب فقد عليه@:

بعض, عن بعÎÉم تَباعد ٕاذا القوُم: تعاَزب قوGم من مُعازب: ـ ٥١٢ اFشتقاق

ã| باعدوها ٕاذا ٕابَلهم@: القوم أعزَب ومنه النكاح@, عن عَزب Fٔ@نّه َعَزب@, رجل ومنه
الَمرعي@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

التـباعد لوازمـه@: ومن خفاء@, مع غيبة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اFٔصل أّن
وبـ� بيyا الفارق هو وهذا اFٔصل@/ ã| القيدين Iقّق من فبّد والذهاب@, والفوت

وغ�ها@/ والغيبة واòفاء والفوت البعد مواّد

النكاح ترك فٕاّن منه@, وخفاء غيبة ã| كونه فباعتبار النكاح@: عن العزوبة وأمّا
الطبيعة جريان خف ع� وهو شديد@, ØVوتص زائدة مؤونة ٕا� Jتاج عنه والتنّحيى

الرجل@/ ã|
@ِمن ْرِضو�أصَغُر أ�َ ã|و� واِت مى السَّ ã| ٍة ذَرَّ ِمْثقاُل َعنُه يَعُزُب � الَغْيِب ß ßnعا

/@٣ . ٣٤ ـ ذلک@

َعن يَْعُزب وما فيِه ُتفيُضـون ٕاذ Îوداً@ Ô¾ َعَليكُم @ُكنّا ٕاّ� َعَمٍل من َتْعمُلوَن و�
/@٦٠ . ١٠ @ـ@ ذلک ِمن و�أْصَغَر Êء Ú»ال ã| و� ْرِض أ�َ ã| ٍة ذَرَّ ِمْثقاِل من َربَِّک

واXوجودات@, nالعوا ع�bيع @القيّوم ّ ا¡يى ا¤يط ]وجب@نوره علمه@تعا� فٕاّن
ا¤يط@: علمه عن وخفاؤه ء ãÏ¾ غيبة وZ@Fكن
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/@٥٩ . ٦ ـ َيْعلُمها ٕاّ� َوَرقٍة ِمن َتسُقُط وما والبَْحِر Ù Ò/ال ã| ما وَيعلَُم

اFُو� ã| النظر فٕاّن اFُو�@: ã| وتأخ�ها الثانية@, اiFية ã| اFٔرض hتقد وأمّا
نف«Îا@/ ã| ومهّمة مة مقدَّ وال«Êوات ,@ هيى حيث من وعلمه ومقاماته صفاته ذ@كر ٕا�
وبيانه العلم Çcول oتفه جهة وٕا� wم علمـه تعلّق ٕا� فzا فالنظر الثانية@: فR

ال«Êء@/ ٕا� بالنسبة مyم وقريبة وم¿Îودة مقّدمَة النظر wذا واFٔرض Gم@,
ٕا� فـzا النظر فٕاّن اFُو�@, اiFية فR فيه@, ال«Êء أفرد قد اللحاظ@: وwذا

/@وفعً ذاتاً وصفاته مقاماته وبيان الرّب عظمة ذ@كر

ما يؤيّد باFٔعـFل@: و¾Îوده بالغيب علمه قبال ã| الُعزوب ذ@كر أّن \O Fو
اFٔصل@/ من ذ@كرناه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عزر@:

مـن جنـس ـ واFٔخري /@Í½والن oالتعظـ ـ ٕاحداYا كلمـتان@: عزر@: ـ مقا
واFٔصـل روه@/ وتَُوقِّ روه وتَُعزِّ ـ تعا� كقوله والتـوق�@, Í½الن ـ فاFُو� الÍÉب@/

التعزير@/ ـ اiFخر

ع� وُعزير /@oوالتعظ الن½Íة والتعزير@: ا¡ّد@/ دون التأديب التعزير@: ـ مصبا
والّسم@/ الّصة عليه Ø ãcن اXصّغر@: صيغة

ã| Ì Ù»فـ وكـذلک أمره@, ع� شـايعته ٕاذا الرجل@, عّزرُت ـ ٣١٨ اFٕشـتقاق
بُعنف@/ ء ãÏ¿ال انðاعک والَعْزر@: ا¡ّد@/ دون والتعزير@: التeيل@/

غـ�ه@: وقـال عـّظمتموهم@, وعـّزر[وهم@, عبيد@: أبو ـ ١٢٩ . ٢ الÇxذيب
به فعلت تأويله ا Ø̂ ٕا أّدبته@, فناً@: وعّزرت الرّد@, اللغة@: ã| الَعزر أّن وذلک ن½Í[وهم@/
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عن معه يَنكُل أن Nب ما به فعلت تأويله به@, نّكلت أّن Fك القبيح@, عن يردعه ما
التعزير كان ولو أعداءهم@, عyم ترّدوا بأن ن½Í[وهم@, عّزر[وهم: ـ فتأويل اXعاَودة,
دخل oفالتعظ وجَبْت ٕاذا ½Íة والنُّ به@, اFستغناء اللغة ã| اFٔجود لكان التوق� هو
:@ Ø ãèعراFٔا ابن ديyم@وتوق�هم@/ عن ّب عyم@والذَّ اXدافعة هيى اFٔنبياء ن½Íة Fّٔن فzا,
التوقيف والعزر@: اXنع@/ والعزر@: ا¡ّد@/ دون التأديب والعزر@: بالسيف@/ Í½الن الَعْزر@:

واXنع@/ الرّد الَعْزر وأصل قلُت@: ين@/ الدِّ باب ع�

واFٔحكام@/ الفرائض ع� التوقيف والتعزير@: رّده@/ وعَزره@: اللَّوم@, الَعزر@: ـ لسا
العـرب@: كم ã| والتعـزير ون½Íه@/ وقّواه أعانه وعَزره@: التأديب@/ التعزير@: وأصل
من فكأّن والرّد@, اXنع التعـزير@: وأصل يف@/ والسَّ باللِّسان Í½ النَّ والتعزير@: التوق�@/

أذاه@/ من ومنعxم أعداءه عنه رددَت قد ن½Íتَه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| اÇXاّدة وقـوع ويؤيّده التقـوية@, مع الذّب هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
Lبا لتؤمنوا به@, فاّلذينآمنوا ,@ ãبُرُس�rوآمن@ ـ ورسوله �با اZFٕان بعد ا£يد القرآن
Í½الن وقبل اZFٕان@/ بعد الثانية اXرتبة ã| الواقع هو التعزير أّن ع� الداّل ـ ورسوله
هذه قبل الواقع هو التعزير أّن ع� الدالّة ـ والتوق� أنزل@, الّذيى النور واتّباع اXطلق@,
واFٕعـانة oوالتـعظ التوق� وعن Í½الن مطلق عن عبارة فليس واFٔعFل@/ اXراتب

واXشايعة@/
والتوق� واXشايعة والeع والردع والرّد واXنع واFٕعانة والتوقيف Í½الن وأمّا
wا يراد وقد اXوارد@, باختف اFٔصل لوازم من مyا واحد فكّل والتأديب@: oوالتعظ
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التجّوز@/

والتقوية@/ الّذب ـ القيدين اعتبار من اFٔصل Iقّق ã| ف@بّد

/@٩ . ٤٨ ـ وُتَسبِّحوه روه وتَوقِّ روه وتُعزِّ وَرسوله Lبا لتؤمنوا

.@@٧ ـ َمـَعه ُأْنـِزَل اّلذيى ـوَر النُّ واّتَبعوا وه ÔÍ½ ونَ وَعّزروه به آَمُنوا فالَّذيَن
/@١٥٧

/@١٢ . ٥ ـ Lا Ôrوأقرض وَعّزر[وهم ãبُرُس� Ôrوآَمن

Ì¿بن Fxوتقوي ,@Fzف يقال ØFع والدفاع رسوله hوحر �ا hحر عن الذّب يراد
اFٔمـور وهـذه اXنكر@, عن والyيى باXعروف واFٔمر يـن الدِّ أحكام وتبي� ا¡قائق
واتّـباع والتـوق� Í½الن يلزم بعدها Øj اZFٕان@, لوازم ومن و¾Ìعيّة عقليّة وظائف

واFٕقراض@/ عمً الدين

�ا خـليفة الرسـول فـٕاّن ,@�ا تعزير ٕا� مرجعه الرسول تعزير أّن \O Fو
�ا ٕاطاعة ٕاطاعته أّن Fك نفسه@, ã| واستقل وموضوعيّة استقل له وليس ورسوله@,

سول@/ الرَّ وأطيعوا Lا أطيعوا ـ

النـفس@, عن والذّب التقوية مصاديق أظهر من فٕانّه والتأديب@: التعزير وأمّا
وZنعه اXقام باقتضاء وُيربّيه الgال ٕا� وvديه وvّذبه العمل سوء عنه يذّب حيث

العمل@/ وتكرار الرجوع عن

ٕاÌºائيل@/ ã+ب من اFٔنبياء من فهو ُعزير@: وأمّا

ودانيال@/// ُعَزير :@ÍÚ½ تنَ ÒR يد ã| الّذين اFٔساري ã| وكان ـ ٤٩ ص اXعارف
الشام@/ ٕا� ح�عاد يعرفوuا اُحرقت@, أن بعد التوراة ٕاÌºائيل ã+لب فأقام ُعزير@: وأمّا

/@�ا ابن هو الzود من طائفة وقالت
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ألفان معه وقدم بالعراق وكان الّسم@: عليه ُعزير ـ ٢٨ . ١ الورديى ابن تار±
وع¿Ìون مائة بالقدس ُعزير مع وترّتب وغ�هم العلFء ٕاÌºائيل ã+ب من يزيدون أو

ã| �ا Çfثّلها ذاك ٕاذ مـyم عدمت قد التوراة وكانت ٕاÌºائيل@, ã+ب علFء من شيخاً
أمرهم@/ فأحّبوه@وأصلح Gا@وحرامها,M @ٕاÌºائيل@يعرفوuا ã+لب ووضعها العزير صدر
أربع� بعد ã Ø|تُو Ø?ح القدس ã| ٕاÌºائيل ã+ب يدّبر لبث الُعزير أّن الzود@: كتب ومن
Rت وFية Fبتداء ومائة@, ثث� سنة الُعزير وفاة فتكون اXقدس@, بيت لعFرة سنة

عمران@/ بن هارون بن العزر بن فينحاس ُولد من َعزرا ãæاVبالع واdه ,@ÍØ½ن

واÇGاديى الكـاهن وهـو اFٕمـداد@, ]ع+ َعزرا لفـظ َعزرا@: ـ مقّدس قاموس
أ@نّه ويظهر أميناً@, قادراً عاXاً وكان ال¿Ìيعة@, ã| اXاهر والكاتب العVيِّ�@, ã| اXعروف
وأخـذ وغ�هم@, كورش زمان من ٕايران@, سـط� عند تاّم واعتـبار مقام له @كان
مـن كب�ة bاعة مع ورجع Fزمة@, وٕاعانة ٕامداد مع ِدرازدست أردش� من فرام�
وَعزرا التوار± كتب صنّف أ@نّه ويعتقدون اXيد@/ قبل ـ ٤٥٧ سنة ã| oاُورشل Ìºاء اُ
Lميا ذلک ع� وساعده العتيق@, العهد كتب وصّحح bع Øj Lميا@, كتاب من ومقداراً

/@ وم@كيى

ستّ� وبعد كورش@, زمان من الzود مراجعة تار± ع� يشتمل عزرا وكتاب
اÇXيد@/ قـبل ـ ٤٥٦ سنة ã| وقعت وقايع وتلک نفسه@, أعFل Jكيى ذلک من سنة

كريفا@/ ãèأ كتابا أيضاً@ ٕاليه وينسب

فصار بالعراق @ٕاÌºائيل ã+ب مع كان ُعزيراً ٕاّن وقيل ـ ٩٢ . ١ أث� Fبن الكامل
يكن nو اXقّدس بيت ٕا� عادوا م Øu@Fٔ التوراة@, ٕاÌºائيل ã+لب فجّدد اXقّدس@, بيت ٕا�
أخذ قد عزير وكان واُعدمت@, واُحرقت اُخذ Dف أخذت قد كانت ا Øu@Fٔ التوراة@, معهم
وانفرد وuاراً ليً يبكيى جعل ٕاÌºائيل@, ã+ب مع اXقّدس بيت ٕا� عاد ØFفل ãcالّس مع
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ما عزير يا فقال جالس وهو رجل ٕاليه أقبل ٕاذ حزنه ã| كذلک هو Cفبي الناس@, عن
ذلک وأتاه ٕانعدم@/// أظهرنا ب� كان الّذيى وعهده �ا كتاب Fّٔن أبكيى فقال يبكيک؟
فتمّثلت اXاء@, ذلک من فسقاه رجل صورة ã| �ا بعثه مَلَكاً وكان ماء فيه بٕاناء الرجل
ع� ٕاليه �ا قبضه Øj التوراة@/// Gم فوضع ٕاÌºائيل ã+ب ٕا� فرجع صدره@, ã| التوراة

/@�ا ابن عزيٌر بعÎÉم@: قال ح? اFٔحداث@, فzم وحدثت ذلک@,

ãcس ã| ُعزير وكان قالوا ـ Ìºوحا بن ُعزير قّصة ـ ١١٥ . ٣ والتار± البدء
ظهر من التوراة علzم وأم� شجرة Iت قعد اXقّدس بيت ٕا� رجع ØFفل ,@Í½ن Rت
يعلم nو Í½ن Rت أيّام دفyا كان Ìºوحا أباه Fّٔن وضّيعوها@, نسوها قد وكانوا قلبه
علzم أم� ما wا وعارضوا فاسـتخرجوها علzا فدلxّم ـٌة@, ÚY عجوز Fّٕا ]كاuا
وروي كّلهم@/ يقله nو �ا ابن ٕانّه طائفـة قالت ذلک فعند حرفاً@, غادر ما فوجدوها
الzود من فرقة قالت :@�ا ابن اXسيح النصاري قالت Xا قال ٕانّه الضّحاك عن Vجوي
يeجر@, n فُزِجر القََدر ã| تكلّم عزيراً أن وهب@: وزعم /@�ا ابن عزير بل Gم@: معاندة
ع� خاوية وهيى قريـة ع� مرَّ الّذيى هو ويقال اFٔنبياء@/ ديوان من ٕاسـمه �ا fحا

ُعرو¾Îا@/

فارس@: مَلِک َشستا ÒIأر مُلِک ã| اFُمور هذه وبعَد ـ السابع اFٔصحاح ـ َعزرا
بن أمريا بن أِخيطوب بن صادوق بن َشلّوم بن ِحلِقيّا بن َغَزْريا بِن Ìايا Òº بُن َعْزرا
بن ألعازار بن ِفينحاس بن أبيشوع بن ã Ùُب� بن يى ُعزِّ بن َزَرحيا بن َمرايوث بن َعزريا

الرأس@/ الكاهن هارون

الربُّ أعطاها ã Ø?ال Ïºمو ¾Ìيعة ã| ماهر كاتب وهو بابِل من َصِعد هذا َعْزرا

ã+ب من معه وَصِعد ُسؤله@/ كلَّ عليه ه ß×Gٕا الّربِّ يَد َحَسب الَملِک وأعطاه ٕاÌºائيل@/ ٕالُه
السابعة السنة ã| oاُورَشل ٕا� ,@oوالنثين والبَّواب� ٕاÌºائيل@والَكَهنة@والّويّ�والُمغنّين
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عزر ١٣٤

وليُـَعلَِّم Çwا والعمل الرّب ¾Ìيعـة لطلب قلبه هيّأ َعزرا Fّٔن الَمِلک@@/@/@/ َشستا Ö ÒIرFٔ
وقضاًء@/ َفريضة ٕاÌºائيَل

معاون@/ مؤّيد@, مساِعد@, �ِعِزر� ـ قع

عون@/ ٕاعانة@, مساعدة@, �ِعِزراه�

ِعِزرا@/ = ـ ١ . ٧ ـ َعزرا ـ عVيى مقّدس @كتاب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اُمور@: ٕا� اFٕشارة ãÏÉيقت اXقام أّن

والروم@, واFٔهواز العراق ع� Gراسف جانب من منصوباً كان :@ÍÚ½ن ت ÒR ـ ١
وَنبو@: بابل@/ سط� من وهو Ì ÚºFنَبو أبيه Ëºوٕا ,@ÍØ½ نَ نَبوكَد ٕانّه العهد@: كتب ã|و
ببلدة ألقاب أع� من :@ÍØ½ نَ ونَبوكَد اiFسوريّ�@/ آGة من ٕالىه Ëºٕا وهو النبو@, ماّدة من
اÇXلک ٕا� وaل اXقّدس@, بيت وأحرق وفلسط�@, Í½م ع� Mمته وأغار بابل@/
بـيت Hريبه وتار± وأساري@/ عظيمة Fًأموا والقدس والشـام اXغرب من Gراسف

م@/ ق ـ@ ٥٦١ ã| ومات اXيد@/ @قبل ـ ٥٨٦ سنة اXقدس
كيكاوس@, حفيد كيخ«Ìو بعد ملک كيكاوس@, أخيى ابن هو Gراِسـف@: ـ ٢
@زمانه@زرادشت@/ ã| وظهر مدينة@فسا كشتاسف@وب+ ُبنيت@له@مدينة@بلخ@,@وملک@بعده@ابنه

كاSار بن ÍØ½تنR عّمه Fبن عقد Gراسف وٕاّن ـ ٢٧ ص الطوال اFٔخبار ã|و
ٕا»@/ رجل@/// ألف Ì¿ع ã+ٕاث ã| كيقباد بن كيانبد ابن

درازدست@/ wمن أردش� هو َشستا@: Ö ÒIأر ـ ٣

كورش@, بالعVانيّة واسـمه السـبعة@, oقالFٔا ملک ـ ٣٨ ص الورديى ابن ã|و
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١٣٥ عزر

ٕاÌºائيل@/ ã+ب وعّود اXقدس بيت بعFرة أمر والّذيى

م@/ ق ـ ٤٦٥ سنة ملک ـ اXقّدس القاموس ã|و

ت ÒR زمـان من الزمان@, هذا ã| كان عزرا أّن اXنقوFت@: هذه من يظهر ـ ٤
ونبّوته@: أموره وجريان وأحواله حياته خصوصيّات وأمّا أرIشستا@/ عهد ٕا� ÍØ½ نَ

Iقيقها@/ ٕا� طريق لنا ليس

وبـدأ حـياtم@, وجّدد ٕاÌºائيل@, ã+ب اُمور من فسـد ما أصلح أ@نّه يظهر نعم
التوراة@/ كتاب وأحيي اXقّدس@, بيت بتعم�

لنا@/ fجهولة أموره@: وسائر ووفاته عمره وأمّا

bلة ØDس Fو عزرا@, هو مصنّفه أّن ع� يدّل ما فيه فليس الَعزرا@: كتاب وأمّا

ã\ين الكم سبک فٕاّن ـ Ïºمو ¾Ìيعة ã| ماهر كاتب وهو بابل من صعد هذا ـ@@عزرا
اXصّنف@/ هو يكون أن

م ÔGقـو ذلَِک Lِا ابـُن اXسيُح صـاري النَّ وقاَلت Lا ابُن ُعزيٌر ـوُد Òz ال وقاَلت
/@٣١ . ٩ ـ بأفواِهِهم

قالت ـ ظاهر بقرينة زماuم@, من السابق ã| والنصاري للzود القوFن هذان
باFٕطق@/ والنصاري الzود وذ@كر ,@ ãÏÈاXا بصيغة

ذلک وقبوGم النسبة هذه صّحة ع� يدّل اFٕسم@: اتداء ã| ذلک نفzم وعدم
يومئذ@/

آية@: تطبيق وأمّا

.@@٢ ـ بَعـثَه Ú Ôj عاٍم مائـَة@ Lُا فأماتَه َية@/// خاِو وهيى َع�َقريٍَة مرَّ كالَّذيى أو
/@٢٥٩
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عّز ١٣٦

ٕاÌºائـيل ã+ب أمـور ٕاحياء Øj طويلة مّدة ٕاسـارته mي ف هذا@: عزير ع�
مـوضوعاً ÇVملة ـ قرية ع� مرَّ كالّذيى الكرZة اiFية أّن مع اXقّدس@, بيت وتعم�

/@FًموTو

ٕاســمه آخر Ø ãcن صّحxا� تقدير �ع� الروايات من اXراد يكون أن فيحتمل
Í¼عاXا Ø ãcالنّـ أرميا هو اُخر@: روايات ã| Fك قويّاً@ اXـراد يكون أن وJتمل عزيٌر@/

ٕاÌºائيل@/ ã+لب العاّم بقتله مشاهداً وكان ,@ÍÚ½ نَ لَبخت

أفـعال صـدور :@�ا ابن أ@نّه ٕا� عزير نسبة من فيستكشف حال@, ّ أيى وع�
قالوا Ø?ح الّسم@, عليه منه الب¿Ìيّة nعوا فوق روحانيّة واُمور غريبة وأعFل خارقة

/@�ا ابن ٕانّه حقّه ã|
Iّوَلت Øj ِعِزرا@, نقلناها@: Fك العVيّة الرسالة ã| ا Øuوٕا اFٔصل@, عVيّة والكلمة

ُعزير@/ وقيل صيغها@, من صيغة ٕا� العربيّة ã|
واXفهوم التقوية@, مع الذّب وهو Ø ãèالعر اFٔصل ب� التناسب وجود \O Fو

والتأييد@/ اXساعدة وهو ّ العVيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عّز@:

غـلبة من ضاهاYا وما وقّوة شّدة ع� يدّل واحد صحيح أصل عّز@: ـ مقا
يوجد@/ F يكاد Ø?ح ء ãÏ¿ال عّز ويقال العزيز@, من وهو ,@� العّزة اòليل@: قال وقهر@/
عليه@, يُقَدر يكاد F الّذيى هذا فيقال أحسن@, آخر بلفظ فهو صحيحاً كان وٕان وهذا
ويـقال وَتعّزز@/ ãè Øðواع عزيزاً@/ جعلته أنا@: وأعززته ضعف@, بعد الرجل عّز ويقال
قال سَلب@/ غَلب من أيى ـ َبّز َعزَّ مَن اXثل ã|و أمره@/ ع� غلبه ٕاذا َيِعّزه@: أمر ع� عّزه

قّويته@/ وأعززُته@: وَعزازة@, ِعّزاً أِعّز فأنا عليه عَززُت الفّراء@:
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١٣٧ عّز

اFٔنفة عن كناية اشتّد@, أيى ÍÈب باب من يعّز كذا تفعل أن Ø ãع� عّز ـ مصبا
وbعه عزيز@, فهو لغة@, تعب@: باب من َيَعّز وعّز /@ قويى وَعزازة@: ِعّزاً الرجل وعّز عنه@/
قتل@/ باب من وبالتخفيف قّويته@, بآخر@: وعّززته تقّوي@, َز وتعزَّ العّزة@, ËºFٕوا أعّزة@,

عليه@/ يقدر n ÍÈب باب من يعّز ء ãÏ¿ال وعّز اFٔضداد@/ من فيكون ضعف@, :@ وعزَّ

ضّد واFٔعّز أعّز@, تأنيث وهو أصـنامهم@, من sص الُعـّزي@: ـ ٤٧ اFشتقاق
الفرس ¡م تعّزز قيل ومنه والشّدة@, الصبة الِعّزة وأصل العّز@/ من واشتقاقه اFٔذّل@,
بلغ Ø?ح حَفر يقال لب@, الصُّ وهو اFٔرض@, من العزاز اشتقاق ومنه واشتّد@, غلظ ٕاذا

القهر@/ والَعّز@: معروف@/ والِعّز@: الَعزاز@/

أيى َعـزاز أرض قـوGم من ُيغَلب@, أن من لٕنسان مانعة حالة الِعّزة@: ـ مفر
الكفّار@, كعّزة تارة wا ويُذّم بالعّزة@, دح ÔZ فقد ُيقَهر@/ Fو َيقهر الّذيى والَعزيز@: ُصلبة@,
للكافرين@: والعّزة ا¡قيقّية@/ العّزة هيى ã?ّال الباقية الدا_ة هيى ولرسوله@: � ã?ّال والعّزة

ذّل@/ ا¡قيقة ã| وهو الّتعّزز هيى

أبو وقال ا¡س+@/ وأÊºئه وعّز جّل �ا صفات من العزيز@: ـ ٨٢ . ١ الxذيب
غ�ه@: وقال ء@/ ãÏ¾ يغلبه ف اXمتنع@, تعا�@: �ا صفة ã| العزيز :@ ّ ال«Ìيى بن ٕاسحاق
ٕاذا َيُعّزه@: وعّزه ء@/ ãÏ¾ كمثله ليس الّذيى هو وقيل@: ء@/ ãÏ¾ كّل ع� الغالب ّ القويى هو
ٕاذا َيِعّز@: وَعّز يوجد@/ يكاد F Ø?ح قّل ٕاذا كذا@: وعّز اشتّد@/ ٕاذا َيَعّز@: وعزَّ وقهره@/ غلبه

ذّلة@/ بعد قويى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇGوان ٕانّـه الذّل ã| وسـبق الذّل@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
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عّز ١٣٨

ٕا�من بالنسبة واFستعء التفّوق هو العّز أّن Fك منه@, أع� هو من مقابل ã| والصغار
دونه@/ هو

ã| يكـونان وقد الوجـود@, ونفس والواقع التكوين ã| يكونان والذلّة فالعّزة
وغ�ها@/ كاXال@والعنوان@والتكّلف@والدعوي@واFنتساب عوارض وبسبب اFٔمر ظاهر

من فٕاّن اFٔصل@, آثار fن والقّلة@: والشّدة والقّوة والغلبة القهر ـ oمفاه وأمّا
اòارج@/ ã| يوجد Fّقل الصفات وهذه ,@ وقويى واشتّد وقهر غلب تفّوق@:

والصعب Vوالك والقّوة والتواضع واGوان الصغار مواّد وب� بيyا الفرق وأمّا
الكلFت@/ هذه مواّد ٕا� فراجع وأمثاGا والرخو والعجز والقدرة والضعف

متناه غ� نوره فٕاّن وجّل@, عّز �ا ã| تتحـقّق ا Ø̂ ٕا الكاملة التامّة العـّزة ٕاّن Øj
الذاتّية@, صفاته وسائر وحياته وقدرته علمه وكذلک ,@ ّ أبديى Ø ãأز� وهو Tدود وغ�
/@Fyبي وما واFٔرض ال«Êوات bيع وع� الوجود nعا bيع فوق متفّوق تعا� فهو

جهة من تعا� �ا من فاFٔقرب اFٔقرب ã| تتحقّق العّزة من اXتأّخرة واXرتبة
صفاته@@ـ

/@١٠ . ٣٥ ـ يعاً Òb ةُ العزَّ َفِللَِّه ةَ العزَّ ُيريُد كاَن َمْن

/@ ٨ . ٦٣ ـ �@َيعلُمون Ò!نافق ÔX ا وللُمْؤِمن!ولكنَّ ولرسولِِه ةُ العزَّ Lِو

الرسول@/ صفات مظاهر اXؤمنون وبعده تعا�@, �ا صفات مظهر الرسول فٕاّن

ُخلقاً ا�هات bيع من ورسوله �ا Oالفون الّذين واXنافقون الكافرون وأمّا

ã| متوّغلون Tجوبون فهم ء@, ãÏ¾ صفاته وbال �ا نور من Gم فليس وفكراً@: وعمً
وا�هل@/ الظلFت

ا Ø̂ ٕا واFٕسـتعء والتفّوق وا�Fل الgال وسـائر العّزة أّن ون ØYيتو م Øuٕا نعم
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١٣٩ عّز

فانية اعتباريّة متحّولة كوuا عن غفلًة الدنيويّة اXاّديّة وباFُمور اXاّدة nعا ã| تتحقّق
نفسه@: ã| وعّزاً FًFك لصاح}ا يزيد Fو دا_ة بثابتة ليست

^َرجعنا لَ َيقولون َيفقهون اXنافق!� ولكنَّ رِض وأ�َ واِت مى السَّ خزائُن Lو
ولرسوله@/ ةُ العزَّ ِLَِو أ�ذلَّ ِمyا أ�عزُّ لَيخرَجنَّ ٕا�اXدينة

عن اLFراف ã| Ø ãæنساFٕا للنفس والذلّة اGوان حقيقة أّن عن غافلون م Øuوٕا
العّزة@@ـ رّب عن اFنعزال ã|و وا�Fل العّزة مبدأ

/@٢٠ . ٥٨ ـ ! أ�ذلّ ã| ورسولَهُأولِئَک Lَا اّدوَن ÔJ الَّذيَن ٕانَّ

الوجود آثار من العّزة فٕاّن تعا�@, �ا هو ا¡قيقة ã|و اFٕطق ع� فالعزيز@:
وصفاtا اXمكنات اXوجودات سائر وجود أّن Fوك @اXطلق, ّ ا¡يى nالعا القادر الواجب
اPXاءي العّزة كذلک ورaته@: فيضه انبساط رشحات ومن اXتعال ا¡ّق ٕافاضات من

وبه@: تعا� منه ا¢تلفة ]رات}ا فzم

َمن وتُعّز َتشاء ن ÚWالُملْک Lُع وتَ َتشاء َمن لَْک ÔXا ãçتؤ الُملِْک مالَک الّلهمَّ ُقل
/@٢٦ . ٣ ـ َتشاء َمن وتُذّل َتشاء

وجله عظمته مقابل ã| وكّل اXوجودات@, bيع ع� متفّوق عزيز تعا� فهو
ٕاليه@/ وحاجة وفقر وصغار هوان ã|و متذلّل

عارضّية@: خارجيّة أمور بسبب ا¡اصلة العّزة وأمّا

بشخص@: @كاFستمداد

/@١٤ . ٣٦ ـ بثالث زنا فعزَّ بوYا فكذَّ ß!اثن ٕالzم َسْلنا أْر ٕانّا

به@/ عزيزين متفّوق� جعلناYا أيى

والكم@: اFحتجاج ã| وكالغلبة
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عّز ١٤٠

/@٢٣ . ٣٨ ـ طاب ßòا ã| ãæوَعّز ا@كفلنzا قاَل واحدة نَعجٌة ãو�
واFحتجاج@/ اòطاب جهة ã| والتفّوق الغلبة Mصول العّزة Iقّق أيى

Gة@: iFا وكعبادة

.@@١٩ ـ ِبعبادtم َسيكُفرون Qّك ِعّزاً@, Gم ليكونوا آGًة Lِا دون ِمن ذوا Ò ÚHوا
/@@٨٣

وكرامة وحرمة شأن له ]ا اFرتباط وٕاظهار العرفّية العّزة بذلک يريدون م Øu@Fٔ
به@/ اFرتباط وIصيل اXتعال �ا ٕا� التقّرب نظرهم وليس عندهم@,

صنعة@, أو نسب@, أو مقام@, أو علم@, أو عنوان@, أو ملک@, أو ]ال التعّزز وكذلک
له تزيد Fو FًFك ãæنسـاFٕا للنفس توِجد F ã?ّال اòارجيّة اFُمور من ذلک غ� أو

وروحانّية@/ وسعة نوراً

تفّوقه تذّكر باعتبار الصفة هذه ذ@كر ãÏÉيقت مقام ã| يطلق العزيز Ëºٕا ٕاّن Øj
عنده@/ سواه ما وتذلّل وتسلّطه@, واستعئه

ٕاليه ØËÉوي يذكر Mس}ا@: والنتائج اiFثار وتنّوع العّزة موارد اختف وباعتبار
واXقتدر@, ,@ ّ والقويى ,@oوالعل ,@oوالرح ,@ ّ والقويى ,@oكا¡ك اXورد@, يناسب آخر Ëºٕا

وغ�ها@/ واXنتقم@,
أو صـفة أو حالة اقتضاء مقابل ã| يذكر ا¡س+ اÊºFٔء هذه من Ëºٕا فكّل

التنّبه@/ Gم ليحصل اFُمم@, من قول أو عمل

,@oالَعـل الَعزيز وهو gÔMه بيyم ãÏÉيَق ربََّک ٕانَّ ,@oح الرَّ الَعزيز َع� وتوكَّل
تLيُل ار@, الغّف الَعزيز ٕا� أدعوكُم وأنا َعزيز@, ّ َلَقويى Lا ٕانَّ َين½Íه َمن Lا Íنَّ Ô½ ولَينْ
ربّک خزائُن عنَدُهم أم ُمقتِدر@, َعزيز أخَذ فأخذناُهم ,@oك Ò¡ا الَعزيز Lا ِمن الكتاِب

الَوّهاب@/ الَعزيز
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١٤١ عّز

والدعوة القّوة@, يناسب Í½والن العلم, يناسب والقضاء الرaة, فالتوّكل@يناسب
بقيّة وهكذا اXوهبـة@, واòزائن اFقتدار@, واFٔخُذ ا¡gة@, والتeيُل اXغفرة@, تناسب

اXوارد@/
مصاديقه @من بل@هيى , ّ اXاّديى كاFستغناء اòارجيّة: العّزة@بالعوارض أّن \OFو
العـّزة فـٕاّن ـ@ Wْسـتَغ\ َرآُه َلَيطْغيأن إ�نساَن ٕانَّ ـ الكرZة اiFية فتشـملها @كاXال@,

اFستغناء@/ من نوع والتفّوق

تعا�@: قال هذا وع�

/@٢٠٦ . ٢ ـ j�ٕبا ةُ العزَّ اLأخذته اتَِّق لَُه قيَل وٕاذا
/@٢ . ٣٨ ـ وِشقاق ة ِعزَّ ã| َكَفروا الَّذيَن َبل

/@ ٨ . ٦٣ ـ أ�ذّل ا Öyِم أ�عزُّ ليُخِرَجنَّ الَمدينة ٕا� ل^َرَجْعنا
.@@٥٣ @ـ اُ�ن` ولَُه @كَر الذَّ أَلكُم اُ�خري الثاِلثَة ةَ وَمنوى والُعّزي الQَّت Ôrأفرأي

/@٢٠

البنات ]eلة مؤنّثة ا Øu@أ ويظنّون ويعبدوuا@, ٕالzا يتوّجهون أصنام ثثة هذه
أو اXنو من والَمناة العزيز@/ من والُعّزي اFٕله@/ من قريبة ماّدة من مأخوذة والّت /@�

وهيى للمـناة صفة والثالثة و[نzّم@/ توّجههم مورد ã|و الناس قبال ã| لكوuا ,@ ã+Xا
/@Fyع اXتأّخرة الثثة Gة iFا تلک ثالثة

وطـلب والعـبادة اXواجهة مورد ã|و قريش توّجه مورد كانت Gة iFا وهذه
أ�ع�@/ باُ�فق وهو ـ مقابل ã| Gة iFا هذه وذ@كر ا¡اجات@,

ٕا� اGاديى وهو اFٔ@كرم@, Ø ãcالن قبال ã| وbودها ضعفها ٕا� أيضاً ٕاشارة وفيه
ما ـ تعا� بقوله مربوطاً فيكون واòالق@, اòلق ب� اXؤ ثّرة والوسيلة والواسطة ا¡ّق

ٕا»@/ صاحبُكم@/// ضلَّ
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عزل ١٤٢

F اGوي@, عن ينطق F الّذيى Ø ãcالن هذا ٕا� ويتوّسل يتوّجه أن للعاقل فينبغيى
الشاعرة@/ غ� اFٔصنام هؤFء ٕا�

هذه F /ي@, الكُ ربِِّه آياِت من رأي لقد ـ حقّه ã| نزل من ا¡ّقة@: فالوسيلة
ضعفها@/ kوشاهد رأيتموها ã?ّال اòامدة Gة iFا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عزل@:

ء ãÏ¿ال اFٕنسان عزل تقول وٕامالة@, تنحية ع� يدّل صحيح أصل عزل@: ـ مقا
عyم@/ ناحية ã| أيى أصحابه@, عن َمعِزل ã|و ]عِزل وهو جانب@, ã| اه ØL ٕاذا َيعزله@:
اFٔعزل@: الباب ومن ولَدها@/ ُيرد n ٕاذا اXرأة@: عن َيعزل والرجل اFٕعðال@, والُعزلة@:
فهو به@, يقاتل السح من معه ليس الّذيى اFٔعزل بعÎÉم@: وقال معه@/ ُر� F الّذيى
آخر Ê@كاً ßº Ú Òj Fّٔن اFٔعزل@: Êك Ù»ال له يقال الّذيى الكوكب wذا وُشبّه ا¡رب@/ يعðل

الّذيى واّب@: الدَّ من واFٔعزل ُرTه@/ هو يقولون يَقُدمه بكوكب الرا�@, Êك Ù»ال له يقال
جنبيه@/ أحد ٕا� ذنَبه يل ÒZ

عزلُت ومنه عنه@, Lيتُه ÍÈب@: باب من Fًَعْز غ�ه عن ء ãÏ¿ال عزلُت ـ مصبا
Fو فـعَزل@, اXطاوع ã| ويقال ا¡كم@/ من له كان ØFع أخرجتـه ٕاذا كالوكيل@: النائب
تـنّحي ٕاذا الناس@: عن انعزل قالوا نعم وانفعال@, عج فيه ليس Fٔ@نّه فانعزل@, يقال
ËºFٕوا واعðلته@, البيَت وتعّزلُت له@/ انب ÔV أيى ]عِزل@, ا¡ّق عن وفن جانباً@, عyم

الُعزلة@/

لئّ جامعها ٕاذا جاريتـه عن اXاَء الرجل َعْزل الَعـْزل@: ـ ١٣٣ . ٢ الxذيب
ب� ء ãÏ¾ F Fٔ@نّه اFٔعزل@: Êك Ù»وال عنک@/ ه Ù ÒL أيى يَشينُک@, ما عنک اعِزل ويقال Iمل@/
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١٤٣ عزل

ã| مyا اXاء َمصّب اXزادة@: وَعْزFء معه@/ سح F الّذيى كاFٔعزل الكوا@كب@, من يديه
ذّم وهو وحده@, ويeل السفر ã| القوم مع يeَل F الّذيى الناس@: من عزال ßXوا أسفلها@/

اXع+@/ wذا العرب عند
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Tيط ã| كان أمر عن شـخص تنحية هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد اFٔصل أّن
ـ راجع ـ وغ�ها والتجنيب والتبعيد التنحية مواّد عن يفPق القـيد وwذا جريانه@/

سبح@/

وعزل السح@/ عن ّ نديى Ô�ا وعزل مقام@ا�Fع@/ ã| الرجل عزل مصاديقه: ومن
البيت@/ عن أو ا�Fعة عن واFعðال به@/ ُو@كّل ØFع الوكيل وعزل موضعه@/ عن الذنب

وأمثاGا@/ اXزاوجة ã|و اXعا¾Ìة ã| وكذا اXصاحبة@/ عن واFعðال

آيات ã| تسـتعمل اللحاظ وwذا اFستعFل@, مقام ã| قيدين ¡اظ من ف@بّد
ا£يد@/ القرآن ã| @كرZة

/@٥١ . ٣٣ ـ َعلَيک ُجناح Qَف عزلَت ن ÚW ابتغيَت وَمن

وأعرضته@/ تركتَه أو وطلّقته اXزاوجة مقام عن Lيتَه ن ØW أيى

/@٢٢٢ . ٢ ـ يض Ò¤ا ã| النِّساء لوا ßðفاع أذًي ُهَو ُقل

وbاع@/ ]قاربة wّن واFلتذاذ النكاح مقام ã| أيى

/@١٦ . ١٨ ـ الكهف ٕا� فأووا Lا ٕاّ� َيعُبدون وما Wعð¦وُهم وٕاِذ

/@٤٩ . ١٩ ـ لَه وهبنا Lا دون ِمن َيعُبدون وما م ÒGðاع ØFفل
هذه من عyم اFعـðال أيى ,@�ا دون ما فيه يُعبد Tـيط عن اFعðال يراد
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عزم ١٤٤

من يبعث Ø ãcالن فٕاّن اFعðال@: صدق وأمّا عبادtم@/ أيى مصدريّة ما ويكون ا¡يثّية@/
معيشxم@/ Tيط عن التنّحيى فيصدق وفzم@, القوم

/@٩٠ . ٤ ـ لَم السَّ ٕاليكُم وألقوا ُيقاتلوكُم َفلَم لوكُم Òðاع فٕان

القتال@/ عyم@بلحاظ اXقابلة@وا¤اربة@واXقاتلة,@فاFعðال عن@Tيط @يتنَّحون أيى

ـمع السَّ َعـن م Ô Úuٕا َيسـتطيعون وما Gم ينبغيى وما Ô!ـياط الشَّ به لت ÚLت وما
/@٢١٢ . ٢٦ ـ عزولون ÒX
تعا�@: بقوله يرتبط

ِبه@/ َلْت ÚLت وما أ�َم!@/// وُح الرُّ به !نََزل ÒXالعا َرّب َلتLيُل وٕانَُّه

أّن ٕا� ٕاشـارة :@! ÒXالعـا رّب َلتLيُل ـ ã| Fك التـeيل دون ل Øeبالت والتعب�
َوما ـ قال وعلzذا عyم@, ã\الن ليصّح واستطاعته التeيل اقتضاء فzم الشياط�ليس
,@ الوحيى ع�dع يتوقّف به ل Øeالت فٕاّن ل@به@: Øeالت ã\ن وأمّا َيستطيعون@/ َوما م ÒG@ َينبغيى

اXطلق@/ الّسمع Tيط عن ومُتَنّحون معزولون الوحيى مورد ã| وهم

أخـذوه الّذيى الوحيى ٕايتاء بسـبب مرات}م عن الشياط� لت Øeت وما فاXع+
ا�ملة@, ã| اXطلق والّسمع اFٔخذ ذلک من متمكّنون م Øuفٕا عاXهم@, وراء ØFع وdعوه

Xعزولون@/ اXورد هذا ã| م Øu@أ Fّٕا
للتعدية@/ الباء حرف كون اXع+ هذا ã|ينا Fو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عزم@:

فعله@/ ع� ضم�ه عقد ÍÈب@: باب من عزماً وعزمه ء ãÏ¿ع�ال عزم ـ مصبا
وا�مع افÎÈPا@, ã?ّال فريضته :@�ا وعزZة أمره@/ ã| وجّد ٕاجxد وعزمة@: عزZة وعزم
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١٤٥ عزم

فzا@/ بالسجود اُمر ما السجود@: mوعزا /@mعزا

أعِزم عزمُت يقال والقطع@/ ال½ZÍة ع� يدّل صحيح واحد أصل عزم@: ـ مقا
قال فيه@/ مَثنويّة F َعزماً أمراً جعلته أيى كذا@, فعلَت Fّٕا عليک عزمت ويقولون َعْزماً@/
لفـن ما ويقال متيقِّنه@/ أيى فاعله@, أنت أمر من القلب عليه ُعِقد ما العزم اòليل@:
ومـن ويـPّدد@/ فيه Oتلط بَل اFٔمر ½Íم يَ أن Zكنه F كأ@نّه عليه@, َيعِزم ما َعزZة@:
اiFيات وهيى القرآن@, mعزا من عليه تقرأ أن وذلک ,@ ã Ø+ ß�ا ع� عزمُت ـ قوGم الباب
له@/ قـاطعاً القـصد سـلک ٕاذا السائر واعðم اXؤوف@/ عن اiFفة قطع wا ُيرجي ã?ّال
قـطعوا الّـذين ُسـل@: الرُّ من واُولو@العزم /@ ã+ينث F فيه ãÏÉÇZ الطريَق@: يعðم والرجل

ٕالzم@/ بُعثوا الّذين من يؤمن n من وب� بيyم العئق

معناه فاعل هو ْمُر@: أ�َ َعَزم فٕاذا تعا�ـ قوله ã| qيGا أبو ـ ١٥٢ . ٢ الxذيب
القتال@/ فرض ولزم اFٔمر جّد فٕاذا الزّجاج@: وقال َيعِزم@/ Fو اFٔمر ُيعَزم ا Ø̂ وٕا اXفعول@,
عليه ونيّتک ورأيک عزمَک وكّدت ما أيى َعواِزمها اFُمـور خ� �ص�@: Ø ãcالنـ وعن
واXع+ بالعهد@/ ã|وXا الرجال@: من ّ الَعْزميى :@ Ø ãèعراFٔا ابن وعن فيه@/ �ا بعهد ووفيت
َمعَزم Fو َمعِزم له ما العرب@: تقول بفعلها@/ عليک �ا وعزم فرض ã?ّال الفرائض ãæالثا
َعزٌم عنک ã� ما يقولون هذيل لغة ã| Vالص والَعزم@: ُعزمان@/ Fو َعزم Fو َعزZة Fو
الرجل@: ُعزمة زيد@: أبو وقال صVاً@/ أيى ـ َعزماً لَُه د ß ÒS Ònو ـ تعا� وقوله ,@Vَص أيى

وقبيلته@/ Ìºته اُ
َعْزماً@/ يعزم اFٔمر ع� عزم ّد@, ß�ا العزم@: ـ لسا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

القصد@, من شديدة مرتبة أيى ا�ازم@, القصد هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
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عزم ١٤٦

اFٕرادة@/ قبل وهو

ÇIقّق يوجب Mيث ودواماً وامتداداً كيفاً اFٔ@كيد الشـديد هو ا�ازم والقصد
واستدامته@/ العمل ٕارادة

القاطع@, اZFٕان من يتحّصل وهو من@أهّم@اFُمور, الفرائض@والوظائف ã| والعزم
العزم@/ يتحّصل F واليق�@: الثبوت حّد اZFٕان يبلغ n وما

آثـار من كلّها واXسـاهلة والPّدد والنقض والتخلّف واFضـطراب فالðلزل
اليق�@/ حصول وعدم اZFٕان ضعف

وآثاره@/ العزم لوازم من واFستقامة Vوالص واFجxاد

/@١٨٦ . ٣ ـ أ�ُمور َعزم ِمن ذلَک فٕانَّ وتتَّقوا تص/وا وٕان

/@١٧ . ٣١ ـ أ�ُمور َعزم ِمن ذلَِک ٕانَّ أصابَک ع�ما ß/ْصWو

/@٤٣ . ٤٢ ـ أ�ُمور َعزِم ن ß ÒX ذلَِک ٕانَّ وَغَفر Ò/َص ن ÒXو
/@٣٥ . ٤٦ ـ م Ô ÒGَتْسَتْعِجل و� ُسل الرُّ من الَعْزم اُولو Ò Ò/ص F كَ ß/فاْص

وهو لٕنسان@, ا¤مودة العالية الصفات من العزم أّن ع� الكرZة اiFيات تدّل
اXراد ٕا� به وينال اXقصود يتحّصل به الّذيى هو العزم فٕاّن العظام@, اFٔنبياء صفات من

يراد@/ ما ٕا� النيل طريق ã| واFستقامة والتحّمل Vالص يزم وهو واXطلوب@,
تشـمل واFُمور وFٕتياuا@, لُمور العزم أيى Fمّيـة@, اFٕضافة اFُمور@: وعزم

الّزمة@/ والوظائف الفرائض bيع
ÇGدايـة تعا�@, �ا جانب من اXبعـوث� لٔنبياء اXمتازة الصفات من والعزم
حصلت Xا فzم@: الراسخ العزم Fولو ا¡قائق@, وبيان اFٔحكام ا¡ّق@وٕابغ ٕا� الناس

بعثهم@/ من اXطلوبة النتيجة
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١٤٧ عزم

العزم صفة وGم �ا من اXبعوث� الرسل bيع فتشمل العزم@: ãاُو� كلمة وأمّا
الّـذين الرسل ٕاّن نعم كذلک@, يكونوا n أو ¾Ìيعة وGم ع� ÙÌ¿م كانوا سواء القاطع
اXرتبة ã| يكونوا أن وFزم العنوان@, هذا مصاديق Økأ من جديدة@: ¾Ìيعة ع� @كانوا

ã| والتساهل واFنعطاف وا¦ايل الðلزل علzم فيجوز Fّوٕا الصفة@, هذه من العالية
الرسالة@/ نقض@الغرض@من ويوجب خف@بعثxم, ع� وهذا تعا�@, دين@ا�@وأحكامه

تعا�@: قوله O@Fالف وهذا

/@١١٥ . ٢٠ ـ َعزماً لَُه د ß ÒS Ònو ãÏ ß»َفَن قبُل ِمن ٕا�آَدَم َعِهدنا وَلَقد

اFخـتيار@, عن خارج والنسيان النسيان@, عروض بسبب الَعزم انتقاض فٕاّن
مقّدماته@@ـ ã| Í Ø½يق n ٕاذا به وF@يؤاَخذ

/@٢٨٦ . ٢ ـ أخطأنا أو َنسينا ٕان تؤاِخذنا � ربَّنا

الّرسل@, من أ@نّه ا¡ق ولكّن الّرسل@/ من العزم ãاُو� عداد ã| يذكروه n وعلzذا
كسـائر وضعفاً@, شّدة Uتلفة العزم مراتب كانت وٕان العـزم@, ãاُو� من كلّهم والّرسل

والرسالة@/ العصمة ã| نقضاً يوجب F اFٔو� وترك الروحانّية@, اXقامات
/@٣١ . ٢ ـ َع�اQXئكَة عرÎÒÈم Ú Ôj ُكلَّها اÊº�ٔء آَدَم َوَعلََّم

تـعا�@, �ا ع� والتوكّل بالتوّجه r ÔO أن فBمه اFُمور@: سائر ã| الَعزم وأمّا
تعا�@: قال القاطعة@, وٕارادته عزمه ٕا� يستند F وأن

/@١٥٩ . ٢ ـ توكِّل! ÔX ا ّب ÔJ Lَا ٕانَّ Lَِع�ا َفتََو@كَّل َعزْمَت فٕاذا

فتوكّل ـ أ�َْمر ã| وشاِورُهم ـ واXشاورة التفّكر بعد أمر ع� عزمت فٕاذا أيى
/@�ا ع�

/@٢١ . ٤٧ ـ م Ô ÒG َخ(اً َلكاَن Lَا َصَدقوا فلو أ�َمُر َعَزَم فٕاذا
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عزو ١٤٨

تلک ã\ف قاطعاً@: جازماً قصداً ّ الطبيعيى وجريانه حاله باقتضاء اFٔمُر قصد فٕاذا
Gم@/ وخ�اً صحاً يكون له وتسليمهم لٔمر ٕاطاعxم الصورة

ÏÉقت[ اXورد هذا أّن ٕا� ولٕشارة والتأ@كيد@, للمبالغة اFٔمر@: ٕا� العزم ونسبة
/@ ّ ت¿Ìيعيى F ّ طبيعيى أمر فيه العزم هذا فكأّن ,@ ّ اXوضوع@وحالته@وجريانه@الطبيعيى نفس

/@٢٣٥ . ٢ ـ أجلَه الكتاُب َيبُلَغ Ø"َح النِّكاح ةَ ُعقَد تَعِزموا و�

من النكاح@, به يُعقَد ما تقصدوا Fو َتعِزموا F أيى به@/ يُعقَد ما كاللُّقمة@: الُعقدة
اُخر@/ مقّدمات أو [ليک أو انقطاع أو دوام عقد

اÇXمنوع Çا Ø̂ وٕا فـيه@, Tذور F القصد مطلق فٕاّن القصد@: دون بالعزم والتعب�
العمل@/ ٕارادة من القريب القاطع القصد

جـائز@/ غ� عقـد مقّدمة دون من النكاح عزم فٕاّن النكاح@: بُعقدة والتعبـ�
كّلها@/ اXقّدمات تشمل والُعقدة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عزو@:

هو@: واعðي لغة@/ أعزيـه وعزيته نسـبته@, أعزوه@: أبيه ٕا� عزوتـه ـ مصبا
عوض واGاء الناس@, من الطائفة ِعدة@: وزان والِعزة كذلک@/ وتعّزي وانتمي@, انتسب
Çbاعات ِعـزون :@ ãÏºالطرسـو قال ِعزون@, وا�مع واو@, وهيى ا¤ذوفة@, الّم عن

متفّرق�@/ يأتون

اFعðاء اòليـل@: قال واFّتصال@/ اFنBء ع� يدّل صحيح أصل عزو@: ـ مقا
قال ٕاذا اعðي@, فقد شعاره ã| اّدعي من فكّل حرب@, كانت ٕاذا الدعوي ã| اFتّصال
,@ ّ َلعِزيى وٕانّه عزاء@, يعَزي الّرجل َ َعِزيى ـ قوGم وأمّا ٕاليه@/ اعðي فقد فن بن فن أنا
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١٤٩ عزو

وFّٔن ذ@كرناه@/ الّذيى اFٔصل من فهذا اXصائب@: ع� الَعزاء َحَسن كان ٕاذا َصبور@, أيى

أيى عزيتُه وقولک فن@/ حال مثل ãحا� فيقول بغ�ه@, ÏØºيتأ أن هو التعّزيى مع+
أصابک@/ ما مثل أصابه ومن غ�ك ٕا� انظر له قلُت

Wدود@, َعزاًء@: يعَزي َعِزيى ُحسنه@, وقيل ما@فقدَت@, الصVعن@كّل العزاء@: ـ لسا
ٕا� الرجَل وَعزا اXصائب@/ ع� العزاء حسن كان ٕاذا َصبور@, ّ َلعِزيى ٕانّه ويقال َعٍز@, فهو
وٕانّه نسبه@, َعزياً@: أبيه ٕا� وَعزاه ِسيده@: ابن قال الِعزوة@, َسن Ò¡ وٕانّه نسبَه َعزواً@: أبيه
ËºFٕوا :@ ا�وهريى قال وَعزيته@/ أبيه ٕا� عزوته يقال :@ ãæاللحيا عن الِعزية@/ َسن Ò¡
أيى ِعزوَن الدار ã| يقال :@ ّ اFٔصمعيى ِعزون@/ وا�مع الناس@, من ُعصبة والِعَزة@: الَعزاء@/
اليـاء@, من عوض واGاء الناس@/ من والِفرقـة ا�Fعـة والِعَزة الناس@/ من أصـناف
ِعزين@: Êِل Ù¿ال وَعِن اليَميِن َعِن ـ تعا� وقوله أيضاً@/ وُعزون وِعزون ِعزًي وا�مع
وقال تفرقـة@/ ã| bاعاٍت ¾Êله وعن Zيـنه عن وكانوا bاعة@, وbاعة ِحلَقاً ِحلَقاً
فحذفت واو@, وأصلها واو@, ونقصاuا ا¡لقـة@, فوق الناس من ُعصـبة الِعزة الليث@:
وِعَزة وُبَرة@, ثُبَة bع ã| وُبرين@, كثُب� قياس@, غ� ع� السمة bع عت Ôbو الواو

ِعَضة@/ مثل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو اليائيّة ã|و ء@/ ãÏ¾ ٕا� النسبة هو الواويّة ã| فاFٔصل ويائّية@/ واويٌّة اXاّدة أّن
تصيبه@/ مصيبة ع� ØVالتص

اFٔخري@/ ã| Fyم كّل ويستعمل اXاّدت�@, ã| اXفهومان Oتلط وقد

ٕا� راجـع والتعّزيى ØVالتص فٕاّن ومع+@: لفظاً اÇXاّدت� ب� التناسـب \O@Fو
أصـابته ميّتاً اXصاب كان سـواء مصـيبة@, أصابته الّذيى من وتقّرب مشاركة ٕاظهار
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عزو ١٥٠

هو العـزاء fجلس غ�ه@, أو أقاربـه ã| موت أصابه حيّاً أو وموت@, مرض مصيبة
/@ Øn@التأ ٕاظهار ã| ال¿Ìكة

فالعزو /@ Øn@وتأ مصـيبة جهة ã| والتقّرب التناسـب كون يناسـب الياء وحرف
غ�ها@/ أو مباهاة أو منه تقّرباً ء ãÏ¾ ٕا� النسبة ]ع+ واويّاً

التناسب جهة فzا يحظ النسـبة أّن النسـبة@: ماّدة وب� اXاّدة ب� والفرق
فـٕاّن العزو دون ا�هة@/ هذه ٕا� فzا فالنظر وا¦اثل@, صفة ã| واXشاركة واFرتباط

والقرب@/ النسبة Iقّق Vّرد ٕا� فيه النظر

وأبدلت الواو حذفت Øj صفًة@, كِملح ِعزو أصلها فالِعَزة والِعَزة@: الِعزَوة وأمّا
ِعزون@, فقيل اXصّحح Pمع وbعت نسبة@, بذيى اتّصف ما ]ع+ ِعَزة فقيل اGاء عyا

نسبة@/ ذويى بكوuم اXتصف� ]ع+
والفرقة@/ ا�Fعة wا مراداً للتأنيث اGاء تكون ا�Fعة@: ع� الِعزة أطلقت وٕاذا

والتقّرب@/ اFنتساب جهة والعزين@: العزة ã| فيحظ

امرٔي ُكلُّ أَيطمُع ِعِزيَن Êل Ù¿ال وَعن اليَميِن َعن Ò!ُمهِطع ِقَبلَک َكَفروا ِللَّذين ا Òf
/@٣٧ . ٧٠ ـ oنَع َجنََّة ُيدَخل مأن Ôyِم

ٕاليک يُـ«Ìعوا أن البـاطن ã| كفروا الّذين اÇXنافق� GؤFء أوجب ء ãÏ¾ ّ أيى
ليـظهروا ٕاليک منتسب� و¾Êلک ÇZينک عن وVتمع� ومواجهتک@, مقابلک ã| مُقبل�

منک@/ التقّرب

بـل واXتفرقة@, وا¡لقة والصنف والفرقـة ا�Fعة ]ع+ ليست الِعزة أّن فظهر
بالنسبة@/ واتّصافهم انتساwم بلحاظ ا�Fعة

مع اÌ»ÇXع هو الُمهِطـع أن Fك نظائـرها@/ دون الكلمـة انتخاب وجـه وهذا
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١٥١ Ì»ع

اXقام@/ يناسب أيضاً وهو اFٕقبال@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì»ع
صـعب أيى َعس�@, فهو وَعسارًة@, قرباً@, َقُرب مثل ُع«Ìاً اFٔمر Ì Ô»ع ـ مصبا
Ì Ú»وتع َتِعب@, باب من Ì ß»َع فهو Ìاً Ò»َع اFٔمر Ì ß»وع /@Ì»ع للَفقِر قيل ومنه شديد@,
اFُمور/ ã|@حهÊº@قّل وَعسارة: أيضاً Ì»ع فهو ع«Ìاً الرجل Ì»وع كذلک@/ :Ì Ò»واستع
ع� الدين منه طلبت ÍÈب@: باب من لغة ã|و قتل@, باب من Ìه Ô»أع Òhالغر Ìت Ò»وع

كذلک@/ وأع«Ìته ُع«Ìه@,
/@Ì»ُالي فالُع«Ìنقيض صعوبة@وشّدة@/ ع� يدّل صحيح@واحد أصل :Ì»ع ـ مقا
واFلتـواء@/ فòا Ìة@: Ò»والَع شـديد@, عليه ضيّق اFٔمر Fّٔن ُع«Ìة@, أيضاً واFٕقل
اFٔمر Ì Ô»َع ويقولون@: /@Ì ß»َع رجل قالوا ا Ø[ور َعس�@/ ويوم وَعس�@, Ì ß»َع أمر ويقال
أنـا Ìته Ò»وَعـ ُع«Ìة@/ ٕا� مَي«Ìة من صار ٕاذا الرجُل@: Ì Ò»وأع أيضاً@/ Ìاً Ò»وَع ُع«Ìاً
عـليه Ìُت Ø»ع ويقال مَي«Ìته@/ ٕا� تُنِظره nو Ì ß»مُع وهو بَدينک طالبتَـه ٕاذا ه ÔÌ ß»أع
علzا Ì Ô»ع ٕاذا اXرأة ِت ÒÌ Ò»أع ويقال التـوي@/ اFٔمـر@: Ì Ú»وتع خالفَتـه@/ ٕاذا تَعسـ�اً@:
ُع«Ìي يت Ùd ا Ø̂ وٕا ال¿Êل@, هيى والُع«Ìي /@Ì Ò»أع ب¿Êله@: يَعمل للّذيى ويقال وFُدها@/
ع� أ@نّه ي Ôف� يُ«Ìي ٕايّاها م Ôxتسمي فأمّا ا¨ـ+@, ع� Ì Ø»يتي ما علzا Ì Ø»يتع Fٔ@نّه

/@oَسل ولِلَّديغ مفازة@, للبيداء يقال Fك التفاؤل طريقة

قلّة والُع«Ìة@: /@Ì»ُالي نقيض Ì»والُع Ìاً@, Ö» يُ ßÌ Ö»الُع َمَع فٕانَّ ـ ٧٩ . ٢ الxذيب
ما واليُ«Ìي@: /@Ì Ø»تتي Fو Ì»تَع ã?ّال اFُمور والُع«Ìي@: اFٕعسار@/ وكذلک اليد@, ذات
قال ية@: iFا ã| العبّاس ãèأ وعن اFُمور@/ من Ì»عFٔا تأنيث والُع«Ìيى مyا@, Ì Ò»استي
أعادtا وٕاذا ثنتـ�@, صارتا مثلها بنكرة أعادtا Øj نكرة ذ@كرت ٕاذا العرب ـ الفّراء
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Ì»ع ١٥٢

تذليلها@/ قبل ُر@كبت ã?ّال الناقة والَعس�@: /@ هيى فهيى ]عرفة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ماّدياً ومضيقة@, صعوبة ã| شّدة Ì»ُالي يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
معنويّاً@/ أو

اòشونة@, والل�يقابل الصعوبة@, يقابل ما ال«Îل أّن وال«Îل@: الرخو ã|وسبق
اXضيقة@/ يقابل والرحب والسعة القّوة@, يقابل والضعف الشّدة@, يقابل والرخو

وأمّا Tّله@/ ã| ليس اXضيقة@, الصعوبة@, الشّدة@, ـ مواّد من بواحدة فتفس�اXاّدة
ٕاذا اFٔصل مصـاديق من فتكون ين@: والدَّ واFلتواء فòوا اليـد ذات وقلّة الفقـر

مطلقاً@/ F القيود فzا Iّققت
مـنه@, وصدوره بالفاعل ا¡ـدث قيام ع� ويدّل ٕافعال فهو اFٕعسـار@: وأمّا
كان ٕاذا اXرأُة@: Ìت Ò»وأع الرجُل@, Ì Ò»أع فيقال الوقوع@, F الصدور جهة فيه فيحظ
التعس�: فR جهة@قيام@الُع«Ì@بالفاعل/@وهذا ٕا�@جهة@القيام@والصدور,@فيحظ النظر

باXفعول@/ الفعل وتعلّق الوقوع جهة ٕا� فيه فالنظر

Ìة@/ ÒºعاXا مطاوعة ع� يدّل Ìºالتعا أّن Fك التداوم@, ع� يدّل Ìة@: ÒºعاXوا
/@٦ . ٦٥ ـ اُخري لَُه ِضع ÔMفس Ôk ÖÌ Òºَتعا وٕان

أخري@/ مرضعة فتطلب يُتحّمل F مستدZاً الُع«Ìة كان ٕاذا أيى

ثبوت ع� يدّل مَبناه بزيادة فَعيل أّن Fّٕا وال¿Ìيف@, ِشن Òòكا والَعس� Ì ß»والَع
اFمتداد@: مع الصفة
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١٥٣ Ì»ع

/@ ٨ . ٥٤ ـ Ì ß»َع يَوٌم هذا الكافرون يَقوُل اِع ٕا�الدَّ Ò!ُمهِطع

/@٩ . ٧٤ ـ َعس( يَوٌم َيوَمئٍذ َفذلَِک اقور النّ ã| نُقر فٕاذا

واXضيقة@/ الُع«Ìة هذه ٕادامة وٕا� اليوم ذلک امتداد ٕا� ãæالثا ã| فيشار

اليوم@/ ذلک مشاهدة ٕا� Tصور الكافرين نظر فٕاّن اFّٔول@, فR وهذا

/@١٨٥ . ٢ ـ Ì Ö»الُع ِبكُم ُيريُد Ìو� Ö» اليُ بكُم Lُا ُيريُد

/@٥ . ٩٤ ـ Ìاً Ö» يُ ßÌ Ö»الُع َمَع ٕانَّ Ìاً Ö» يُ ßÌ Ö»الُع َمَع فٕاّن

/@٢٨٠ . ٢ ـ «Ìة ٕا�ميْ فَنِظرةٌ Ìة Ö»ُع ذو كاَن وٕان

/@١٠ . ٩٢ ـ@ Ìي@ Ö»للُع Ìه Ù» ْس\فَسنُيَ Ô¡با َب واْستَغ\وكذَّ ل ÒRَمن وأّما

/@٧ . ٦٥ ـ@ @ Ìاً Ö» يُ àÌ Ö»ُع بعَد Lُا سيجعل آتzا ما ٕاّ� َنفساً Lُا ُيكّلف �

اُمور@: الكرZة اiFيات هذه من يستفاد

والتكاليف اGFٕ×يّة اFٔحكام كانت وØXا :@Ì»الُع لعباده يريد F تعا� �ا ٕاّن ـ ١
وأمـورهم@: حياÇtم وجريان الناس معاش وخصوصيّات بالوظائف متعلّقة الدينيّة
يتحّمل@, F Ì»ع فيه الّذيى التكليف عyم ف�فع Gم@, Ì»ع فzا يكون F أن فزم

العمل@/ نتيجة ã| أو به العمل ã| Ì»الع كان سواء

Ì»الع ذلک من وأقوي أزيد وخ�اً وwجة ي«Ìاً ينتج Ì»ع ã| ٕاشكال F ـ ٢
/@FGوأمثا وا¡ّج الصيام ã| Fك اXوجود@:

منه@/ ا¡اصلة النتيجة ٕا� نظراً وصعوبة Ì»ع فيه ]ا اFٕنسان يكلّف فقد

والوسـائل واFٔسـباب والقدرة القّوة من آتzا ما Fّٕا نفساً �ا يكلّف F ـ ٣
وا¡رج@/ Ì»الع ٕا� ينxيى لئّ الّزمة@, وال¿Ìائط
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عسعس ١٥٤

طلَب ومَن ـ والشّدة اXشقّة بتحّمل يتحّصل ا Ø̂ ٕا وÌºور ونَعمة Ì»ي كّل ـ ٤
Ìاً@/ Ö» يُ ßÌ Ö»الُع َمَع ٕانَّ ـ الَمعاليى يكَتسب وبا�دِّ ,@ ãالليا� ر ÒÎ Òº الُع�

نتيجة ã|و صا¡ة غ� أعFل أثر ã| به وJيط العبد ٕا� Ì»الع يتوّجه وقد ـ ٥
هـذه لعـروض السـبب فهو وجزاًء@, عقوبة وظائفه@: عن وا¦ّرد والعصيان فòا

Ìي@/ Ö»للُع Ìُه Ù» فَسنُيَ نفسه@/ Fّٕا يلومّن ف اXؤXة@, اXضيقة
ا¤Çدودّية@, يوجـب التعـريف Ìاً@: Ö» يُ @ ßÌ Ö»الُع َمَع ٕانَّ Ìاً Ö» يُ ßÌ Ö»الُع َمَع فٕانَّ ـ@ ٦
اiFيات نتيجة اFُو� وا�ملة البدلّية@/ ع� ولو والشمول اFٕطق ع� يدّل والتنك�
كـلّية bلة ãæوالثا الفاء@, Mرف ØVع وعلzذا ـ ك@/// َصدَر لََک ح ÒÌ¿ نَ Òn@أ ـ السابقة

والتبي�@/ للتأ@كيد ذ@كرت مستقلّة

الxذيب@/ عن سبق Fك الفّراء@, عن نقل ا ØW أو� اXع+ وهذا

ã| مضيقة Ì»الع أّن Fك ورخو@, Îºل ã| سعة Ì»الي Ìي@: Ö»للُع Ìُه Ù» فَسنُيَ ـ ٧
طريق لسلوك له ØÎ»وي يوّسعه أن للُحس+@: والتكذيب البخل ونتيجة وشّدة@/ صعوبة
ا¡س+@, عن LFرافهم طبيعيّاً وجزاًء Gم عقوبة الشّدة@, Tـيط ã| والوقوع ,@Ì»الع

والي«Ìي@/ ا¡قيقة عن وٕاعراÎÈم

اòبيثة@/ الطا¡ة أعFله أثر ã| لٕنسان@: ا¡ادث Ì»الُع أّن فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عسعس@:

والَعَسس@: أعساس@, قيل ا Ø[ور ِعساس@, وا�مع الكب�, القدح الُعّس@: ـ مصبا
قتل@: باب من َعّساً يُعّس عّس ويقال عاّس@/ واحدهم ليً للسلطان يطوفون الّذين

اFٔضداد@/ من وأدبر@, أقبل@, الليُل@: وعسَعَس اللّيل@/ ã| الريبة أهَل طلب ٕاذا
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١٥٥ عسعس

خفّة ãæوالثا وطلبه@/ ء ãÏ¿ال من الدنّو أحدYا متقاربان@: أصن عّس@: ـ مقا
نَفض الَعّس اòليل@: قال الطلب@/ بعَض فيه كأّن باللّيل@, الَعّس ـ فاFّٔول ء@@/ ãÏ¿ال ã|
بالليل@, يُعّس أ@نّه وذلک الذئب@, والَعّساس@: الَعَسس@/ يى Ùd وبه الريبة@@/ أهل من الليل
Fو ,@ليـً اFٔرض من دنت ٕاذا السحابُة وعسَعست أقبل@/ ٕاذا الليل عسَعس ويقال
يقال الطعام@, ã| خفّة العّس ٕاّن فيقال اiFخر اFٔصل وأمّا ظلمة@/ ã| ليً Fّٕا ذلک يقال
أدبر@: ٕاذا اللّيل عسَعس ـ قوGم وأمّا خفيفاً@/ طعاماً م Òxأطعم ٕاذا ,@ ãèأصحا عَسْسُت

/@ÏÉم ٕاذا سعسع من مقلوب أ@نّه ذلک ã| واXع+ اFٔصل�@, هذين عن فخارج

ظلمته@/ رّقت ٕاذا الليُل@: َعسَعس ـ ٢٤٨ اFشتقاق

ومـنxاه@/ اللّـيل مـبدأ ã| وذلک وأدَبـر@, أقبل أيى َعْسَعس ٕاذا والّليِل ـ مفر
نَـفْض والَعَسس@: والَعّس اللّيل@/ ã|طر ã| وذلک الّظم@, رقّة والِعساس@: فالَعْسَعسة

يَبة@/ الرِّ أهل عن اللّيل

هو قتادة@: وقال ٕاقباله@, هو ية@: iFا ã| Vاهد قال عسَعس@: ـ ٧٨ . ١ الxذيب
ابتداء وهو واحد@, أصل ٕا� يرجعان واXعنيان :@ ّ ال«Ìيى بن أبو@ٕاسحاق وقال ٕادباره@,
كّله@, اللّيل ظلمة الَعسعسة@: :@ Ø ãèعـراFٔا ابن وعن آخـره@/ ã| وٕادباره أّوله ã| الظم
من تَدنو أن ãتُبا� F ã?ّال النِّساء@: من الَعسوس الفـّراء@: وقال وٕادباره@/ ٕاقباله ويقال
كلٌب ـ أمثاGم ومن خ�ه@/ قّل ٕاذا الرجال@: من لَعسوس ٕانّه أبو@عمرو@: وقال الرجال@/

ربََض@/ كلٍب أو أسٍد من خ� َعسَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕا� يـصل أن ٕا� اسـتتار ã| وعمل حركة هو اXاّدة@: ã| الواحـد اFٔصل أّن
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عسعس ١٥٦

الظم@/ له وينكشف مطلوب

ومـن اللّـيل@, ã| يبـة الرِّ أهل من يَتجّسس من وهو العاّس مصاديقـه@: ومن
الرجال من الدنو ãتبا� F واXرأة الصيد@, يطلب والذئب السلطان@, ¤افظة يتجّسس

ء@/SFا ٕا� ي«Ìيى واللّيل وجل}م@,

ã| واستمرار ر تكرُّ ع� يدّل فيه@, واXضاعفة التكّرر فباعتبار الَعسعسة@: وأمّا
اFٕدبـار@, اXع+@: لوازم ومن انكشاف@/ ٕا� مستمّرة حركة ع� تدّل فالكلمة اXع+@,

اللّيل@/ ã| الظم ورقّة

.@٨١ ـ َتنَفََّس ٕاذا ُبِح والصُّ َعْسَعَس ٕاذا والّليِل الُكنَّس واِر Ò� ا نَِّس Ôòبا ÔË»ُأقQَف
/@١٧

واللّيل مراجعها@, ٕا� بطيـئة وحركة ã Ùæبتأ Qريى ã?ّال السـيّارة الكوا@كب أيى
وان¿Ìح@/ انكشف ٕاذا والصبح ظمه@, ويزول ينكشف أن ٕا� مستمّراً ي«Ìيى

انكشـاف ٕا� وا¡Çركة العسعسة Øj اللّيل@, أّول من يظهر الكوا@كب وجريان
الشمس ãتنج� أن ٕا� الشفق ببدّو يظهر الصبح وتنفّس اللّيل@, آخر ã| تتحقّق الظم

وضوؤها@/

اFٔصل@/ من ذ@كرناه ما يؤيّد أيضاً اiFيات وسياق

مراحـل ã| وهم النور ٕا� سـائرة نفوس ع� تنطبق النفـوس@: nعا ã| وأمّا
يدركوا أن ٕا� وانقباض@, وتأنٍّ ببطء �ا ٕا� يس�ون Tجوبة@, فzا ومنازل ظلFنيّة
يـدركوا Øj النـور@, ٕا� الوصول ٕا� اشتياق Gم ويتحّصل الظم انكشاف من آثاراً

اFن¿Ìاح@/ Gم فيحصل وتنّفس@, الصبح وانفلق النور

/@hكَر َرسوٍل لََقوُل ٕانَُّه ـ@ فهُم Gم Jصل اXقام هذا ã|و
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١٥٧ عسق

الرّب مـعرفة ع� تتوقّف وٕاطاعته@: الرسـول ومعرفة بالوحيى اFرتباط فٕاّن
َرسولَک@/ أعِرف n نفَسک ã+ُتعّرف n ٕان فٕانّک القلب@: ã| النورانيّة وحصول

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عسق@:

ظهور مبدأ من ـ ٤٨ ـ يوافق ّ العVيى با¡ساب عدده أّن حم@: ـ ã| سبق قد
النبوّية@/ الدورة خا[ة وهيى ,@ ه ـ ٣٥ سنة ع� تنطبق السنة وهذه واFٕسم@, البعثة

ـ سنوات ع� وتنطبق ,@ ه ـ ٢٦٥ سنة ٕا� وتنxيى للخفة الدورة تبتدٔي Øj
فة@/òا دورة ابتداء من ـ ٢٣٠ = عسق

باXّد قراءtا ويؤّيدها اللفظّية@, ا¡روف هذه عدد توافق أخري@: ٕاشارة وفzا

ã+ب خفة حـدود ,@٥٣٠ ـ عـدد ا¡روف هذه وتطابق قاف@, س� ع� oم حا ـ
بالكلّية@/ بغداد عن وخفxم ملكهم وزوال عبّاس@,

ã+ب وخفة اُميّـة ã+ب حكومة انxاء وهيى ,@١٣٢ سنة من اXّدة هذه وامتداد
عبّاس@/ ã+ب خفة امتداد سنة@, ٥٣٠ اXّدة@@, وهذه ,@ ه ـ ٦٦٢ سنة يطابق عبّاس@:

�عبدا بن Ø ãع� بن Tّمد بن �عبدا وهو السفّاح العبّاس أبا أّن ذلک@: وتوضيح
وغ�ها Rراسان يُدعي قبله من سنوات وكانت ,@ ه ـ ١٣٢ سنة ã| بويع ابن@العبّاس@,
بالعراق العبّاس ã+ب خفة امتّدت Øj السفّاح@, أخيى Mران اXقتول اFٕمام oٕابراه ٕا�
,@ ه ـ ٦٥٦ سنة ã| ,@�با Ë½ستعXا أيّام ã| ببغداد@, ه@كو عسكُر التتار دخلت أن ٕا�
سـنة@, ٥٢٤ ـ Ë½ستعXا خفة انxاء ٕا� السـفّاح بيعة ابتداء من خفxم فتكون

وهيى ا¡روفيّة العدد فتgل خا[ة@, أو مقّدمة رdيّة غ� سنوات سّت ٕالzا ويضاف
سنة@/ ٥٣٠
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عسل ١٥٨

ا¡روف@/ تلک تناسب موضوعات عن السورة ã| يبحث وأيضاً@:

وغ�ها@/ ا¡ياة@, ا¡ّق@, ا¡رث@, ٕاحياء@, ا¡فيظ@, ا¡مد@, ,@oا¡ك ـ ح

وغ�ها@/ اXصيبة@, ا¤و@, اXلک@, اXلجأ@, اXوّدة@, اñXان@, ـ م

وغ�ها@/ العمل@, العفو@, العلم@, ,@ Ø ãèالعر ,@oالعظ ,@ Ø ãالع� العزيز@, ـ ع

وغ�ها@/ الساعة@, السميع@, ال«Êوات@, السع�@, التسبيح@, ـ س

وغ�ها@/ ,@èالقر ,@ ّ القويى ٕاقامة@, القدير@, الُقري@, القرآن@, ـ ق

أÊºء عـن صفات ã Ø�Qو آثار ظهور عن السورة@: ã| البحث يناس}ا وأيضاً
ـ أÊºء ذ@كـر ويـؤيده القدير@/ السميع@, ,@oالعل اXلک@, ,@oا¡ك ـ وهيى ّية@, ×Gٕا `سة
القـدير oالعل ـ أÊºء وذ@كر السورة@, ابتداء ã| ـ ا¡فيظ oالعظ Ø ãالع� oا¡ك العزيز
ٕا� ٕاشارة ـ وأ�َرض وات مى السَّ ã| ما له ـ ويقول السورة@/ آخر ã| ـ oا¡ك Ø ãالع�

مالكّيته@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عسل@:

التأنيث@, ع�@لغة ُعَسيْلة ع� اFٔ@ك[,@ويصّغر ويؤّنث وهو يذّكر العسل : ـ مصبا
ا�Fع@/ لّذة عن يستعار والُعسيلة@: منه@/ وطائفة ا�نس من قطعة ا Øu@أ ٕا� ذهاباً

صـّحت@/ ٕان كلFت وبعدYا@ أصـن@, الباب هذا ã| الصـحيح عسل@: ـ مقا
العسـل فالطعام منه@/ ويشـتّق ُحلو@, طعام ـ ãæوالثا اFضطراب@, ع� داّل فاFّٔول@@ـ
وÇØWا العسل@/ صاحب والعاسل@: العسـل@/ النحُل فzا يتّخذ ã?ّال والَعّسالة@: معروف@/
كث� أيى عاسل@, وِجنح عاسلة, َخِليّة ويقال ا�Fع@/ wا ويراد الُعسيلة@, هذا ع� ل Ôa
مـعناه عسله@, خ�اً بعبد �ا أراد ٕاذا ـ ا¡ديث ã|و ا�بل@/ ã| ِشّق نح@: ß�وا العسل@,
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١٥٩ عسل

/@عسً فيه جعلت أيى الطعام عسلُت قولک من الناس@/ قلوب ã| وحّه ذ@كره طّيب
ٕاذا الّر� اهðاز شّدة وهو الَعَسُن@, ـ ãæالثا واFٔصل طيِّبه@, أيى اòلق مَعسول وفن
ئب والذِّ عاً@, ßÌ»مُـ ÏÉم ٕاذا الذئب@, يَعسل Fك َعَسـناً@, يَعسل عَسل يقال هززته@,

فاضطرب@/ الر´ ÍÈبَتْه ٕاذا اXاء@: وعَسل وَعواِسل@/ ل ُعسَّ وا�مع عاِسل@,

بلطفه �ا وجعل النَّحل@/ لُعاب هو الدنيا ã| الّذيى فالَعَسل ـ ٩٣ . ٢ الxذيب
َطب الرُّ َصقر وتسّميى وته@,¡ عسً الُعرُفط َصمَغ تُسمِّيى والعرب للناس@/ شفاء فيه
ما لـكّل وقالوا َمعسـول@/ لو Ô¡ا للحديث وتقول /@َعَسً ُسـفته@, من ساَل ما وهو
تسـّمي والنُّـطفة@: العسـل@/ اسـتحء يُستح� أ@نّه ع� وَمعسول@, َعَسل اسَتْحلوا@:

مضطرب@/ عاِسل@: وُر� الُعَسيلة@/

ã\ويَشـ باÒXْصطكي@, والرطوبات البلغم يَقطع عسل@: ـ ٤٣٩ ـ التذكرة ٕاحياء
ويزيل اFٔبيض@, البصل ]Çاء كحً اXاء ونزول الع� وبرد وا�رب بالكندر@/ الصدر
أزال ñالشـون بدهن ب ßÌ Ô¾ وٕان /@ ãæعـدXا واXلح باFنزروت ورطوبxا اFُذن رياح
خلط وٕاذا اFٔورام@/ وحّل الكلـف Øن� واXلح باòّل لطخ وٕان واXفاصل@/ الظهر وجع
اFٔورام ع� ووضع بالدقيق عجن وٕاذا /@nFٔا من فzا ما سكن اFُذن ã| وقطر باXلح

القيح@/ من فzا ما وامتّص فتحها اXتقيّحة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�ملة@/ ã| ميعان فيه ليّناً لطيفاً ُحلواً يكون ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن

ع� خاّصة وصفات خصوصيّات ع� يكون أو النحل من مأخوذاً كونه وأمّا
اFٔصل@/ ¾Ìائط من فليس والدّقة@, التحقيق
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عسل ١٦٠

واXكـان والزمـان واÇXؤّثر الفاعل فٕاّن اXـوارد@: bيع ã| منظور اXع+ وهذا
ا¡قيقة مفهوم ã| تؤخذ F الدقيقة@, ثار iFوا واòصوصيّات النسب وسائر واFiFت

اللفظ@/ علzا اXوضوع
اFٔنواع سائر عن Wتاز ا¡يوان من Uصوص ع�نوع موضوع مثً فاFٕنسان
ع� Iقيقّية@, Uصوصة صفات أو لون أو زمان أو مكان ّ أيى ã| عرفّية@, Rصوصيّات
صغر حال ã| وأقاربه@, أرحامه ٕا� نسبة ّ أيى وع� ضعف@, أو كFل أو سقم أو صّحة

والباطنّية@/ الظاهريّة قواه جهة من درجة ّ أيى وع� ,@Vك أو

والكتاب وال«Ìاج واللباس والفرش والPاب وا¡جر اXاء oمفاه ã| وهكذا
وغ�ها@/ واòّل والعنب ~òوا éوالل والقرطاس

واFٔجزاء اXبادٔي مفاهيمها@, ã| يؤخذ F وأمثاGا@: ~òوا واòّل éالل أّن فgا
عرفّية@/ معيّنة خصوصيّات فzا يحظ بل الدقيقة@, اòصوصيّات وسائر وال¿Ìائط

سـواء ÇUصوص@, ولطـف وصفاء Uصوص طعم له أبيض مايع مثً éفالل
فzا يحظ Fو غليظ@, أو لطيف غ�ها@, أو معز أو sغ أو بقر أو bل من Jلب
اXأخوذ ã| Fك خارجّية@, مواّد من يؤخذ قد بل والتحقيق@/ بالدقّة اòصوصيّات سائر

اXنجمد@/ اليابس éالل عن

مـضيقة ã| فوقعوا واFٔدباء@, واXؤلّف� ا¤قّق� أ@ك[ ع� ã\خ قد اXع+ فهذا
اللéوالعسل تفس� علzم ضاق قد Ìين Ø»فXا بعض أّن Ø?ح ومزّلة@ومضّلة@واLراف@,

آية@: ã| واòمر

Ø)يتغ Ònéمنل غ(آسنوأuار ِمنماء اXّتقونفzاأuار وعد ã" الَّ ا�نَّة مثل
/@١٤ . ٤٧ ـ Ø+ُمَص َعَسٍل ِمن للّشارب!وأuار ةً لَذَّ ٍر Ò̀ ِمن وأuار طعمه

مـواّد من واòمر النحل@, من والعسل اFٔنعام@, من يؤخـذ n éاللّـ ٕاّن حيث

www.attaweel.com



١٦١ Ï»ع

العناوين@/ هذه علzا تصدق فكيف معلومة@, حلويّة

الروايات بعض ã| اXعضلة اFٕشكاFت أ@ك[ يرتفع الدقيقة هذه ٕا� وبالتوّجه
Ì¿والنـ Ì¿¡بـا تـتعلّق ]وضوعات يرتبط Dف ØDس Fو الكرZة@, واiFيات ال¿Ìيفة

اXاّدة@@/ nعا وراء و]ا oح�وا وا�نّة

ألواُنـه تلٌف ÔU Ìاٌب Ò¾ ُبطوuا ِمن Oرُج ///@ ذيى ß ØHW أن النَّحِل ٕا� ربَُّک وأوَحيى
/@٦٩ . ١٦ ـ للنّاس ِشفاء فيِه

الشافية@/ وآثاره فوائده من :@ اFٔنطا@كيى تذكرة ٕاحياء كتاب عن نقلنا قد

أنواع باختف لونه Oتلف اFٔصل ã| مايعاً كونه ع� يدّل بال¿Ìاب@: والتعب�
فـيه وجـدت ٕاذا للـَعَسل مصداقـاً يصـ� ال¿Ìاب وهذا غـذائها@, وأصناف النحل

النحل@/ راجع ـ خصوصيّاته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ï»ع
عسـا يقال ء@, ãÏ¿ال ã| واشـتداد قّوة ع� يدّل صحيح أصل و@: Ï»ع ـ مقا
وذلک ,@ÏÒ»يَع ãÏ ß»وع َيعسو@, عسا عاٍس@, شيخ الباب ومن اشتّد@/ ٕاذا َيعسو@: ء ãÏ¿ال
ٕاذا الليُل عسا يقولوا Ø?ح هذا ã| اتّسعوا ا Ø[ور لطيفاً@/ ِته ÒÌ Ò¿َب ِمن كان ما منه يكثف أ@نّه
واشتّد@/ غلظ ٕاذا النبات عسا ويقال الليل@, ã| ã+أع أ¾Îر@, بالغ� وهو ظلمته@, اشتّد
وأهل وٕامكان@/ قرب ع� تدّل وهيى كذا@, ع«Ïيكون تقول ترّج@, فكلمة :@Ï»ع فأمّا
الَّذيَن@/// Ò!وب بيَنكُم عَل ÒN ÏاLأن Ò»َع ـ@ مثل@ ã| واجب �ا ع«Ïمن يقولون@: العلم

ة@/ َمَودَّ

وَعسا العمل@/ من َغلُظت وَعْسـياً@: قعـد@, باب من َعْسـواً اليُد عَست ـ مصبا
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ومن ف@, ØÍ½مت غ� جامـد ماض فعل :@ ×Ï»وَع /@ Øوو� أَسـنَّ َعْسـوة@: يَعسو الشيُخ
وتاّمة@, ناقصة وتكون واليق� ]ع+الظّن ãçيأ وقد وطمع@, ترّج وفيه اXقاربة@, أفعال
زيد قارب واXع+ يقوم@, أن زيد Ï»ع Lو بأن@, منصوب مضارع خVها فالناقصة
أن أطمع أيى يقوم@, أن زيداً لعّل معناه وقيل اXفعول@/ مع+ ã| أو مفعول Vòفا القيام@,
الّلفظ@/ ã| bلة وهو فاعل@, وهذا زيد@, يقوم أن Ï»ع Lو والتاّمة@: القيام@/ زيد يفعل

القرآن ã| Ï»وع لعّل Ìوا Ø»ف Ìين Ø»فXا من وكث� ,@ يى وترجِّ طمع :@Ï»ع ـ مفر
أّن وذلک نظر@, قصور مyم وفzذا /@�ا من F@يصّح والرجاء الطمع ٕاّن وقالوا بالّزم@,
تـعا� هـو يكون Fٔن F راجياً@, منه اFٕنسان ليكون يذكره ذلک ذ@كر ٕاذا تعا� �ا

ذلک@/ ã| راج� كونوا أيى عدّو@ُكم@, لک Ôv َع«Ïرّبكُمأن ـ فقوله يرجو@,

ã| فـالطمع وٕاشفاق@: طمع Ï»ع سيبويه@: قال ـ ٢٨١ ãÏÈللر الكافية ¾Ìح
اòوف@/ اFٕشفاق ومع+ أموت@/ أن عسيت Lو ـ اXكروه ã| واFٕشفاق ا¤بوب@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

]ع+ والفعلّية@, التحقّق من تقرب Mيث القّوة هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
التحّقق@/ من قريبة القّوة من مرتبة حصول

اXواضع بعض ã| القطع بل والظّّن الّطمع@والّرجاء حصول اXع+@: هذا ومن@آثار
والقرب اXوضوع ã| واFشتداد _ةXا غ� اXكروهة اFُمور ã| واFٕشفاق واòوف

ونظائرها@/ والكثافة

واFٔصل Uصوصاً@, وموضوعاً مورداً يناسـب ثار iFوا oفاهXا هذه من وكّل
ذ@كرناه@/ ما هو الثابت
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والكراهة ا¡ّب ã| Iقّق قّوة ـ هو َتكَرهوا@: وَع«Ïأن ّبوا@, ß ÔI َع«Ïأن ـ fع+
/@FGحصو واقPاب

هذا سوي آخر مع+ Gا ليس اXقاربة@: أفعال من ـ Ï»َع ـ كلمة أّن \O Fو
جّداً@/ fوهون النحو كتب ã| يذكر وما اFٔصل@,

اÇXذكور ËºFٕوا مورد@, ã| ناقصاً يستعمل Fو تاّم@, ماض فعل Ï»ع فكلمة
Ï»ع فيقال@: ـ Tلّه ã| يقع أن يصّح عنه بدل الفاعل بعد اXذكور والفعل فاعله@, بعده

يكتب@/ أن وقرب قويى أيى كتابته@, Ï»ع يكتب@, أن Ï»ع يكتب@, أن زيد

ٕا� حاجة ف غ�ه@, أو تعا� �ا هو الفاعل يكون أن ب� فرق F وعلzذا@,
تعا�@/ �ا ٕا� ينسب Dف التأويل تكلّف

ا¡اجة مّست مشتقاته@,@ٕاذا سائر منه يستعمل Fزم@, ف ØÍ½مت الكلمة@فعل فهذه
ٕالzا@/

القرب وهو مفهومه@, ÏÉقت[ فذلک أن@: Mرف اXقPن الفعل مع استعFله وأمّا
الفعلّية@/ من

أن Fزم وأ@نّـه اÇXقاربة@, أفـعال مـن بأ@نّه القول ã| وÍÈورة الزام لنا وليس
حـادثة أقـاويل واFٔحكـام العـناوين هذه فٕاّن أخواته@, سائر اFٔحكام ã| يشPك

التحقيق@/ عن خالية PUعة@,
/@٢١٦ . ٢ ـ َشيئاً ّبوا ÔI وَع«Ïأن ///@ َشيئاً َتكرهوا وَع«Ïأن

/@٥١ . ١٧ ـ َقريباً َيكون َع«Ïأن
/@٩ . ٢٨ ـ َينفعنا َع«Ïأن

/@١١ . ٤٩ ـ @مyّن َخ(اً يكّن َع«Ïأن
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/@١١ . ٤٩ ـ م Ôyِم َخ(اً@ يكونوا َع«Ïأن
وهو أن@, حرف بوجود اXع+ ã| باXصدر مؤّولة Ï»ع بعد الفعليّة فا�مت

/@Ï»لع الفاعل

/@ ٨٤ . ٤ ـ الَّذين بأَس َيُكفَّ أن LُاÏ»َع
/@٥٢ . ٥ ـ بالفتح Ò ãçيأ َع«ÏاLأن

/@١٢٩ . ٧ ـ عدّو@كُم لک Ôv َع«Ïرّبكُمأن
/@١٠٢ . ٩ ـ zم َعلَ يتوَب َع«ÏاLأن

/@ ٨ . ٦٦ ـ سّيئاتكُم َعنكُم ُيكّفر َع«Ïرّبكُمأن
اقPاب قويى أيى /@�ا أو الرّب وهو الفاعل عن بدل اiFيات هذه ã| وا�ملة

تعا�@/ �ا جانب من اFُمور هذه حصول

وغ�ها@/ واòوف والطمع الPّجيى ]ع+ اXوارد هذه ã| Ï»ع فليس

ح ØÍ½ي Fالنفوس@,@ك ã|@يقاعFٕوا توجبIكoاFٔمر ا Øuفٕا التعب�بالبدليّة: وأمّا
من@دون@خصوصيّة قرب@ذلک@اFٔمر ٕا�@Vّرد كان@@النظر الكوفّيون@من@النحويّ�/@وٕاذا wا
فٕاّن @@ـ َشـْيئاً تكرهوا@ َع«Ïأن ـ السابقة اiFيات ã| Fك بدلّية@, دون من ØVيع أخري@:

أخري@/ خصوصيّة دون ومن هيى حيث من مyم الكراهة نفس ٕا� فzا النظر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì¿ع
أيضاً@, الَعشـ� وهو أعشار@, وا�مع أجزاء@, ع¿Ìة من جزء :@Ì¿الُع ـ مصبا
الَعش� وbع وِمعشار@, ِمرباع ã| Fّٕا الكسور من ء ãÏ¾ ã| ِمفعال يقال Fو عشار@/ ßXوا
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/@Ì¿الُع Ì¿ُع والَعش� الَعش�@, Ì¿ُع عشار ßXا ٕاّن وقيل وأنِصباء@/ َنصيب مثل Ìاء ß¿أع
وُعشوراً@: من@باب@قتل, Ìاً Ö¿َع اXال وع¿Ìت من@ألف@/ واحداً عشار ßXا فيكون وعلzذا
ÍÈب@: باب من ع¿Ìاً القوم وع¿Ìت وَعّشار@/ Ì¾عا الفاعل Ëºوٕا ُع¿Ìه@, أخذت
واحـداً@, مyم فأخذت ع¿Ìة كانوا ٕاذا أيضاً@: ع¿tÌم يقال وقد عا¾Ìهم@, ¼Íت
الناس@, من ا�Fعة والَمْعشر@: العّدة@/ به ت Ø]و واحداً فزدت تسعة كانوا ٕاذا tÌم@: Ø¿وع
وَعشائر@/ عش�ات وا�مع لفظها@, من Gا وF@واحد القبيلة, والَعش�ة /@Ì ß¾مَعا وا�مع
Ìة Ò¾عاXا ٕاËºمن والِع¿Ìة@: /@Ì ß¾عاXا والَعش�: أيضاً/ اXرأة والَعش�: الزوج@/ والَعش�:

ا¢الطة@/ وهيى ,@Ì¾والتعا
عـليه Jمل Øj معلوم@, عـدد ã| ـ أحدYا صحـيحان@: أصن :@Ì¿ع ـ مقا
اXؤّنث@/ ã| Ì¿والع Ìة@, Ò¿الَع فاFّٔول وUالطـة@, مداخلـة ع� يدّل ـ واiFخر غ�ه@,
جاءوا تقول Fك Ìة@, Ò¿َع Ìَة Ò¿َع أيى ,@ ÒÌ¿مَع ÒÌ¿ومَع عشاَر ُعشاَر القـوم جاء وتقول
اÇòليل@: قال صحيح@/ وهو َموَحد@, مَْوَحَد اòلـيل يذكر nو مَث+ َومث+ اُحاَد اُحاَد
وترجيعات@/ قات Ò Òu Ì¿ع @تبلغ Ø?ح Fيكّف Fٔ@نّه الyيق,@ويقال الشديد ا¡Fر ر: الُمعشِّ
فالِع¿Ìة واXداَخلة@: ا¢الطة ع� الداّل اiFخر اFٔصل فأمّا /@Ì¾العا اليوم وعاشوراء@:
هم يقولون F@يكادون bعاً@, للَعش� أdع nو Ìك@, ß¾يُعا الّذيى وَعش�ك@: Ìة@/ Ò¾عاXوا
Xعا¾Ìة الّرجل@: عش�ة سـمِّيت ا Ø̂ وٕا Ìوك@/ ß¾معا هم قالوا@: bـعوا وٕاذا ُع¿Ìاوك@,
وَتكُفرن اللعَن ن ß]تُك ٕانّكن ـ ا¡ديث ã|و امرأته@, َعش� الزوج Ø?ح بعضاً@, بعÎÉم

واحد@/ أمرهم bاعة كّل والَمْعشر@: الَعش�@/

/@Ì¿َع �Ì ß¿ِع� ـ قع

ع¿Ìة@/ �ِعشاراه�

ع¿Ìون@/ �hÌ ß¿ِع�
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ء@/ ãÏ¿ال Ì¿ُع أخذ Ìه@, Ø¿ع �Ì Ò¾عا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

التشابه رفع وبلحاظ اختط@/ ã| اXصاحبة هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
ÇUصوصة@, وأمـثلة فروع Fّٕا مyا تستعمل F العدد@: ع� تدّل مشتقّات وب� بيyا

/@Ì¾والتَّعا واFعتشار والُمعاَشرة والَمعاِشر والَمعشر والعش�ة والِع¿Ìة @كالَعش�

الدالّة الكلFت كأغلب العVّية@, اللغة من منقول فهو العدد@: ع� يدّل ما وأمّا
فzا@/ ف ØÍ½يت Øj العدد@, ع�

عyا البحث فيكون العVّية@, من مأخوذة أيضاً الِع¿Ìين كلمة أّن يظهر وwذا
جّداً@/ موهوناً غ�ه@: أو bع أو مفردة ا Øu@أ ã|

فٕاّن التناسب@: من اXعا¾Ìة مفهوم وب� Ìة@, Ò¿َع ـ العدد هذا ب� ما \O Fو
Çbاع فيه فٕاّن وامðاجها@, واختطها التسعة اFٔعـداد مصاحبة فيه يصدق Ìة Ò¿الَع

البدل@/ ع� أو Fًوc اFٔعداد

كّل يشمل وهو وOتلط@, يصاحب وهو باXعا¾Ìة اXتّصف وهو فَعيل فالَعش�@:
وأنيس@: وصاحب وزوجة زوج من كذلک@, يكون من

/@١٣ . ٢٢ ـ الَعش( ولِبئَس الَمولي َلِبئَس نَفعه ِمن أقرُب ه ÚÍÒÈن ÒX َيدعو
فاXو� واXعا¾Ìة@, الِع¿Ìة من والعشـ� لُمور@/ ã Øوالتو� الوFية من و� ÒXفا
من يَدعـو الّذيى وهو عليه@, × Øتو�Xا جانب من والعش� /@ ã Øتو�Xا جانب من يحظ

ٕاG×اً@/ �ا دون

اÇXوصوف باعتبار الك[ة ع� تدّل فالتاء ا�Fعة@, باعتبار يؤّنث والَعش�ة@:
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ا¤ذوف@:

/@٢١٤ . ٢٦ ـ قَرب! أ�َ َعش(تََک وأنُذر

/@٢٢ . ٥٨ ـ م Òt)َعش مأو Òuٕاخوا أبناءُهمأو آباءُهمأو كانوا ولَو

ذويى من ويصاحب وOالط Ì¾يعا من كّل تشـمل اFٕطق عند فالعشـ�ة
èالقر ذويى من بكوÇuم تقيّد ـ اFُو� اiFية ã|و واFٔصدقاء@, الرفقاء من أو èالقر

غ�هم@/ ف�اد واFٕخوان@, واFٔبناء باء iFا قبال ã| تذكر ـ الثانية ã|و

ـ اFُو� ã|و واFٔرحام@/ èالقر ذويى مراتب ذ@كر ٕا� اiFية هذه ã| النظر فٕاّن
باFٔقرب�@/ اFٕنذار اختصاص ٕا�

اXصاحبـة فيه يوجـد Vتَـمع ع� وأطلق اFٔصـل@, ã| مكان Ëºٕا :@Ì¿عXوا
القوم@, ـ كلFت فR ا�هة@, هذه ٕا� فيه فالنظر الع¿Ìة@, Tّل فكأ@نّه واFختط@,
خصوصيّة بلحاظ يستعمل مyا واحد كّل فٕاّن وا�Fعة@,@والطائفة@,@وأمثاGا@, والقبيلة@,

فيه@/

/@٣٣ . ٥٥ ـ تنُفذوا أن Ôrاستطع وإ�نسٕان Ìا�ّن Ò¿َمْع يا
/@١٢٨ . ٦ ـ ÔkDاسَتك َقد Ìا�ّن Ò¿َمْع يا

باXقابلة وتظاهر قدرة ٕاظهار مقام ã| اiFيات هذه فٕاّن الكلمة@: هذه فانتخاب
واختطهم@/ واتّفاقهم اجBعهم ع� الداّل Ì¿عXا ذ@كر ويناس}ا وا¢الفة@,

بعضاً@, بعÎÉم اXعا¾Ìة اXصاحبة اXتشكّلة ا�معيّة هذه أّن ٕا� ٕاشـارة ففzا
استطاعوا@/ ما �ا أراد ما خَف Vتمع� أرادوا لو

ع� تدّل اXب+ بك[ة واXفاعلة Ìة@, Ò¾عاXا ]ع+ اXفاَعلة@, من مصدر والِعشار@:
ا�ملة@: ã| معا¾Ìة ع� يدّل فالعشار أزيد@/ استمرار
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الِعشـاُر وٕاذا ت Ò Ù)ُسـ باُل ß� ا وٕاذا انَكَدَرت النُّجوُم وٕاذا َرت كُوِّ ْمُس الشَّ ٕاذا
/@٥ . ٨١ ـ ت ÒÌ ß¿ُح الوحوُش وٕاذا ُعطَِّلت

النظم@, عن الشمسيّة اXنظـومة ã| وا�ـبال والنجوم مس الشَّ خرجت ٕاذا أيى
الِع¿Ìة ب�ذويى Dف واFختط اXعا¾Ìة فيتعطّل اXذكور@: بالPتيب اُمورها واختّلت
والوحوش بيyم@, Dف ومؤالفxم ومصاحبxم اُن«Îم ويتوقّف واFٕنسان@, ا¡يوان من

ã| معون ÔNو ويُساقون يُبَعثون بيyم مصاحبة Fو مؤالفة Fو استيناس F الّذين مyم
والبحار ا�ـّو@, ã| التحّوFت شـّدة من وذلک توّح¿Îم@, مع بيyم جامع واحد Tّل
وعدم الشمس وتكّور النظم ã| اختل أثر ã| واضطربت ومٔت وتطمت هاجت

اXياه@/ ã| التبخ�

Fك والظِّراف@, والظريف والكرام hكالكر العش� bع الِعشار تكون أن وNوز
الَوحش@/ bع الوحوش أّن

ãæعاXا أّن ٕا� مضافاً اXعا¾Ìة@/ من كونـه يؤيِّد الِعشـار بعد الوحوش وذ@كر
جّداً@/ هيّنة وغ�ها@: النوق من له اXذكورة

Ìة, Ò¿الَع عدد ٕا�مقدار للوصول لة iFالوسيلة@وا ]ع+ ِمفعال, فهو عشار: ßXا وأمّا
بيyم@/ والتعيّش واXؤانسة واFختط اXعا¾Ìة موضوع لتحقّق زمXا وهو

أّن F اÇßXرباع@, كلمة ã| وكذلک اXناسـبة@, wذه Ì¿الُع ع� عشار ßXا ويصدق
:@Ì¿الُع ]ع+ عشار ßXا

.@@٣٤ ـ ãُرُس� بوا فكذَّ آتيناُهم ما ِمعشاَر َبَلغوا وما َقْبِلِهم ِمن الَّذيَن َب وكذَّ
/@٤٥

اFٔموال من قبلهم من الّذين آتينا Xا ووسيلة مقّدمًة اXكّذب� هؤFء بلغ ما أيى
وال«Ìور@/ العيش وأسباب
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١٦٩ عشو

هذه أخذت وØXا ا¢صوص@, العدد ]ع+ العVيّة اللغة ã| اXاّدة هذه ٕاّن وقلنا
بعÎÉا, ã|@سبق Fك باGاء الكلFت@فzا تلک وكانت العVيّة, من العدد آحاد ã|@تFالكل
فٕاذا ع¿Ìة@, ã| وعشاراه \انية@, ã| وناه ßcو سّتة@, ã| وِششاه السبعة@, ã| ِشِبعاه ـ Lو
قهراً واستعملت التاء@, مع اXتحّولة@, الكلFت هذه أصول صارت العربّية@: ٕا� Iّولت
عن خالية ٕا�استعGFا التأنيث موارد ã| فاضطّر اXقّدم@, اFٔصل التذك�فٕانّه موارد ã|

اFشتباه@/ لرفع التاء

اFٔلفـاظ تـلک فتؤّنث Vموع@, فzا ØñمXا ٕاّن اòمس@: ã| قلنا ما ٕا� مضافاً
اXؤّنث@/ ã| قهراً وتذّكر ا�Fعة@, مفهوم فzا ã?ّال اtا ØñW باعتبار

اFٔعداد@/ هذه وتأنيث التذك� ã| اFٔصيل ا¡ّق هو ما هذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عشو@:

منه ُيفّرع Øj ء@, ãÏ¿ال ã| وضوح وقلّة ع�ظم يدّل صحيح أصل عشو@: ـ مقا
:@ ãÏ¾والتَّعا ظلمته@/ اللّيل@: وَعشواء الليل@, ظم أّول وهو الِعشاء ذلک من ُيقاربه@, ما
والَعشاء@: /@ ØãÏ¿َع فهو الّزوال بعد كان ما كّل قيل وقد الyار@/ آخر :@ ØãÏ¿والَع التجاهل
,@Ï¿عFٔا مصدر والَعشا@: اòليل قال اللّيل@/ وأّول الyار آخر من يؤكل الّذيى الطعام
يـقال بص�@, بالyار وهو باللّيل Í½يُب F الّذيى وهو ُعشو@: ورجال َعشواء@, واXرأة

/@ ÓÏ Ò¿َع ãÏ ß¿يع ÏÒ¿ع
Í½والعـ للـظهر يقال ومنه الغروب@, ٕا� الزوال ب� ما قيل :@ ØãÏ ß¿الَع ـ مصبا
العتمة@/ صة@اXغرب@ٕا� من @والِعشاء ØãÏ¿الَع وقيل الyار/ آخر هو وقيل / ØãÏ¿الع صتا
بعÎÉم وقال ,@ ØãÏ¿مع+الع ع� العرب ذ@كرtا ا Ø[ور مؤّنَثة@, الَعشيّة :@ اFٔنباريى ابن قال
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عشو ١٧٠

/@ ØãÏ¿َع bعها واحدة العشيّة

والِعشاء@: ُضحاها@/ عشيّةأو ٕاّ� ـ باح الصَّ ٕا� الّشمس زوال من :@ ØãÏ ß¿الَع ـ مفر

ã| تعPض ظلمة والَعشا@: والَعَتمة@/ اXغرب والِعشاءاِن@: الَعَتمة@, ٕا� اXغرب صة من

ã?ّال النار يى Ødو ,@ليً ا Ôtقصد الناَر وعشوت َعشواء@/ وامرأة Ï¿أع رجل يقال الع�@,
ذ@كر َعن وَمنيعُش ـ عنه عميى كذا@: عن ãÏ ß¿وَع علة@/ كالشُّ وُعشوة َعشوة بالليل تبدو

عاشية@/ الواحدة ,@ليً َترعي ã?ّال اFٕبل :@ ãÏ¾والَعوا ن@/ ×a الرَّ

ٕاذا سوء عيyا ã| ã?ّال كالناقة وُيصيب Oطٔي أيى َعشواء@, خبَط ِبط ÒO هو ـ أسا
والعشـواء هدايـة@/ وقلّة ح�ة ã| أيى أمرهم@, من َعشواء ã\ل م Øuوٕا بيدها@/ خبطت
ِعَُشَوة@: فن وركب السحر@/ َعشوة ã|و الَعتَمة َعشوة ã| لقيته يقال الظلمة@, والَعشوة@:

رشيد@/ غ� أمر ع� aله ِعشوة@: وأوطأه بيان@/ غ� ع� أمراً Ì Ò¾با
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

النـور ضعيف ظم Tيط ã| ء ãÏ¾ ص�ورة هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
كان أو فيه@, وقع أو ظم Tيط ã| ورد ٕاذا َعشواً@: يَعشو عشا يقال معنويّاً@, أو ماّدياً
وٕاذا جـهل@/ أو حـ�ة أو ظلمـة ã| قلبه كان أو الّظـم@, ã| Í½يب F ضعيفاً ب½Íه

ã| وشّدة ثبوت ع� يدّل :@Ï¿يع ãÏ ß¿َع وقيل الش� Ì»بك َعِلم باب من استعملت
F صفـته من الّذيى وهو Ï¿عFٔا يستعمل الباب ومن الك«Ìة@, ÏÉقت[ الظم Tيط

باللّيل@/ Í½يُب

عـ� يدّل عن@: وMرف والتوّجـه@/ اXيل ع� يدّل ٕا�@: Mرف اسـتعمل وٕاذا
نظائره@/ ã| Fك واFٕدبار@, اFٕعراض
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١٧١ عشو

ربع ØãÏÉ[ وذلک الليل@, ã| الظلمة تشتّد أن ٕا� ا�ّو انكدار أّول من والِعشاء@:
صلوة اXع+ هذا ومن اFٔصل@/ عن فخارجة اFُخر التفاس� وأمّا الليل@/ من ثلث أو
أو الصـلوة به مريداً الِعشاء@, ويقولون اXضاف Jذف قد Øj الِعشاء@, وطعام الِعشاء

فzا@/ الطعام

ã| يـاء قلبت Fك ألفاً الواو قلبت الَعشو@, وأصله اFٔصل@, ã| مصدر والَعشا@:

Øj والغـذاء@, والغطاء كالِغشاء اFٔصل ã| مصدر الِعشاء@: وكذلک َعشياً@/ ÏÒ¿يع ãÏ ß¿ع
الطعام@/ أو الوقت ã| FGFاستع غلب

,@ليً رآها أيى النار Ï¿ع ويقال ,@ ّ اFنðاعيى باFشتقاق اXاّدة من يشتّق وقد
وهكذا@/ ,@ليً قصدته أيى وعشوته

/@٣٦ . ٤٣ ـ َقرين لَُه َفهَو َشيطاناً نُقيِّضلَُه ن ×a الرَّ ِذ@كر َعن يَعُش وَمن

واFٕدبار اFن½Íاف حال ã| باطنّية@, وظلمة انكدار Tيط ٕا� Í½ يَ ومن أيى
والرaة النور Tيط عن وخرج ان½Íف Fٔ@نّه شيطاناً@/ له نقيّض ن ×aالّر �ا ذ@كر عن
وأمـر ّ طبيعيى جريان وهذا الشـيطان@, وسلطة الظلمة Tيط ٕا� ن ×aالّر عن وانقطع

الّشيطان@/ وٕامّا ن ×aالّر ٕامّا ,@ ّ قهريى

/@٤١ . ٣ ـ وإ�بكار ØãÏ ß¿بالَع وَسبِّح

/@١٨ . ٣٨ ـ وإ�¾Ìاق ØãÏ ß¿بالَع ُيَسبِّحَن

/@٥٥ . ٤٠ ـ وإ�بكار ØãÏ ß¿بالَع ربّک مِد Ò ßMوَسبِّح

مع+ من ذ@كرنا ما يؤيّد اليـوم@: من الوقـت أّول وهو اFٕبكار بكلمة مقابلته
العشاء@/

ã| تعا� �ا ٕا� والتوّجه الذكر فٕاّن وا¡مد@, التسبيح ]ناسـبة :@ ØãÏ¿الع hوتقد
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عشو ١٧٢

فيه@/ واòلوة الفراغ ¡صول أنسب@, اللّيل

آيات@: فR وهذا

/@٥٢ . ٦ ـ ØãÏ ß¿والَع بالَغداة م Úwر َيدعوَن الَّذيَن َتطرد و�

/@٢٨ . ١٨ ـ ØãÏ¿والَع بالَغداة م Øwر َيدعوَن الَّذيَن َمَع نفَسک ß/صWو

/@٦٢ . ١٩ ـ اً وَعِشيّ ُبكَرةً فzا رزُقهم م ÒGو
/@٤٦ . ٤٠ ـ اً وَعشيّ غدّواً zا َعلَ يُعَرضون الناُر

الطـبيعيّة اFُمور أّن ٕا� مضافاً ـ ّ واقعيى وجريان ّ طبيعيى أمر الغَداة تقّدم فٕاّن
اÌ¾Fٕاق@/ ساعات ومن الyار ابتداء من wا ُيبتدأ

اFستمرار لزوم ٕا� فيه فيشار اXوارد@: بعض ã| مصدراً باFٕبكار التعب� وأمّا
:@ ã| Fك الyار@, [ام ã|

بكار@/ وإ� ÙãÏ¿بالَع ربَِّک مد Ò ßMوَسبِّح

مستمّراً@/ البكرة ã| الدخول وسبب العشاء بوقت بالتسبيح اFٔمر يراد

�ا َجعله الليل فٕاّن والدعاء@, بالتسبيح فيه اFستمرار Zكن ف :@ ØãÏ¿الع ã| وأمّا
تعا�@: وقال سباتاً@, فيه والنوم لباساً

َفَسبِّحه@/ الّليل وِمن ح@, َفَسبِّ الّليل آناء ومن

الليل@/ بعض من أيى

مطلوباً@/ فيه Pوالس اFٕخفاء يكون مورد كّل ã| الليل يقّدم وبا�ملة

:@ ØãÏ¿الَع ã| ا�ياد الصافنات وعرض اFٕخوة ء Vيى وقع قد اXنظور@: wذا ولعّل

/@١٦ . ١٢ ـ َيبكون عشاًء@ أباُهم وجاُءوا
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١٧٣ عصب

/@٣١ . ٣٨ ـ ياد ß�ا الّصاِفناُت ØãÏ¿بالَع َعلَيه ُعِرَض ٕاذ

:@ ã| Fك ـ والغُدوة البُكرة بلفظ ØVفيع الyار@: ã| أمر وقوع ٕا� النظر كان ٕاذا@ Øj
/ ØãÏ¿والَع بالغداة@ م@ Úwَيدعوَن@ر الَّذيَن@ و�َتطُرد@ ا,@ @وَعِشيّ ةً رزُقُهم@فzا@@ُبكَر م@ Ô ÒGو
الساعات@/ [ام ã| مستمّراً Fٕعطائه مع+ Fو الyار أّول ã| يُعطيى زق الرِّ فٕاّن

هذا@/ من أ@ك[ مyم انتظار Fو بالغداة@, م Øwر يدعون الّذين اXستضعفون وهكذا

الظم@/ فيه يثبت ما وهو ,@ ّ والنّجيى Ø ãكالَع� فَعيل فهو :@ ØãÏ¿الَع كلمة وأمّا

القيض@/ الغدو@, البكر@, ـ راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عصب@:

أ_ة قاله ما مع+ وهذا بالذكور@, يدلون الّذين الذكور القرابة الُعصبة@: ـ مصبا
الواحد ã| العصبة الفقهاء استعمل وقد كافر@/ bع كَفَرة مثل عاصب bع وهو اللغة@,
اFُنـ^ جعل وال¿Ìع اXال@/ bيع ٕاحراز ã| ا�Fعة مقام قام Fٔ@نّه غ�ه@, يكن n ٕاذا
F غ�ه@: ã| وقلنا النّص مورد ã| ]قتضاه فقلنا واXواريث@, اFٕعتاق مسألة ã| َعَصبَة
َب@: ÒÍÈ باب من عصباً بالرجل القوُم وَعصَب ¾Ìعاً@/ Fو لغة F َعَصبة اXرأة تكون
الناقة الرجل وَعصب /@ËºFٕا wذا الذكور اختّص فلهذا aاية@, أو لقتال به أحاطوا
أعصاب@/ وا�مع اXفاصل, من@أطناب والَعَصب@: /@éّالل ليدّر Mبل فخذvا شّد َعْصباً@:
مثل ُعَصب وا�مع اFٔربع�@, ٕا� زيد@: أبو وقال الع¿Ìة@, Lو الرجال@: من والُعصبَة

والط�@/ واòيل الناس من وا�Fعة أيضاً العFمة والِعصابة@: وُغَرف@/ ُغرفة

أو مسـتطيً ء ãÏ¿ب ء ãÏ¾ ربط ع� يدّل واحد صحـيح أصل عصب@: ـ مقا
قال الَعَصب@, ذلک من واحد@/ قياس ٕا� راجع وكلّه فروعاً@, ذلک يفّرع Øj ُمستديراً@,
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عصب ١٧٤

أيى َعِصب ¡م ويقال بالَعَقب@/ وليس بيyا mتُ ã?ّال اXفاصل أطناب هيى اòليل@:
والَعْصب@: اللحم@/ ا@كتناز شديُد أيى اòلق معصوب وفن العصب@/ كث� ßeمكت ُصلب
قال جّوعهم@/ ٕاذا م Ò{عّص ويقال لَيّاً@/ لُِويى ا Ø̂ كأ@ اòلق@, مَعصوب ورجل الشديد@/ ّ الطيى

الّذيى الُمَعّصب زيد@: أبو وقال رق ßòبا ا�وع من يتعّصب الّذيى ب الُمعصَّ عبيد@: أبو

الّذيى ا�ائع ]eلة فصار ]اله ذهبت ا Øu أ وتلخيصه ماله@, أ@كلت أيى نون@, السِّ بته عصَّ

أيى ُيعَصـب@, الّذيى ود@: ÔVال من والعصـب اòليل@: وقال باòرق@/ التعّصب ٕا� يَلجأ
Fٔ@نّـه َعْصب@, وُبرود َعْصب ُبرد يقال ا Ø̂ ٕا مع@, ÔN Fو اك@, ÔJ Øj يُصبَغ Øj َغزله يُدرج
ومـا ُصداع@/ من الرأس به ُيعَصب ء ãÏ¿ال الِعـصابة@: الباب ومن الفعل@/ ٕا� مضاف
ويقال@اعَتصب@بالتاج لُيعَرفا@/ Fyبي َفرقوا هاء@, بغ� ِعصاب الرأس@فهو غ� شددت@به
يف والسَّ بالعصا رأسـه وعّصبُت اFعتصاب@/ أيى الَعَصـبة@, َحَسن وفن وبالعFمة@/

العصابة@/ من وكأ نّه تعصيباً@,

والَمـعصوب@: الَعـَصب@, كث� َعِصب@: و¡م اXفاصل@, أطناب الَعَصب@: ـ مفر
الَعْصب َشديد وفن عصب@/ َشّد لكّل يقال Øj ا¡يوان, من الَمنزوع بالَعَصب اXشدود

متعاضدة@/ متعّصبة bاعة والُعصبة@: لقة@/ ßòا Ò¶مُد أيى لق Òòا ومعصوب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهذا واFسPخاء@/ النقض ويقابله ,@ Ø ãب� شّد هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
]ورد@/ اختصاص فيه ليس اXع+

Çbع كالطَّلَبة والَعَصبة غ�ه@/ أو بعFمة مَعصوب ورأس َعِصب@/ ¡Çم فيقال@:
والُعـصبة مyم@/ رجل منافع أو منافعهم ¡فظ تاّم ارتباط بيyم الّذين وهم عاصب
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١٧٥ عصب

والوحـدة اFجـBع ع� زائدة دFلة فيه وهذا ويُلتوي@, يشّد ما ]ع+ كاللُّقمة فُعلة
Fو بـيyم@, اد ØIFوا اFرتباط ذلک وجود واXناط واحد@, ء ãÏ¾ فكأ@نّه واFعتضاد@,
صفة أو Ëºٕا Tّر@كَة والَعَصب ليّاً@/ الشّد ]ع+ مصدر والَعْصب Uصوص@/ بعدد اعتبار
معصوب وفن /@ ّ والطيى الشّد اختيار واFعتصاب شـّده@/ وعَصَبه@: به@/ يشّد ما ]ع+
وفيه اFٔصل ã| مصدر والِعصابة واسPخاء@/ لينة فيه ليس ملتويى شديد أيى لق Òòا
ع� يطلق اFعتـبار وwذا الَمبـني@, بزيادة كث�@, التواء فيه زائد عصـب ع� دFلة
مصاديقه من ا�Fعة وتلک العFمة فٕاّن امتداد@, التوائها ã| كث�ة bاعة وع� العFمة@,

خارجاً@/

/@ ٨ . ١٢ ـ ُعْصبَة ُن ÒLو منّا ٕا�أبينا أحبُّ وأخوُه َليوُسُف

/@١٤ . ١٢ ـ Ìون ßºاò ٕاذاً ٕانّا ُعَصبة الذئبوLُن ^أ@كلُه لَ قالوا

وا¤اماة اد ØIFوا اFرتباط وهيى ,@Fuدو من َخصيصة@وَفضيلة@Gم ذ@كر يريدون
عـالية وقدرة وقّوة زائداً امتيازاً يوجب وهذا واحد@, شخص م Øu@كأ بيyم@, الشديد
وÇYا وأخوه@, يوسف يُفضَّل أن يصّح فكيف اXراد@/ ٕا� البلوغ ã| مطلوبة وموفقيّة

شديد@/ اد ØIوا وقّوة قدرة ã| وLن الذئب يأ@كله أن Zكن وكيف علينا@/ ضعيفان@,

:@ ã| الُعصبة استعمل اXنظور وwذا

/@١١ . ٢٤ ـ ِمنكُم ُعصبة بإ�فِک جاُءوا الَّذيَن ٕانَّ

مستنداً العمل هذا وليس اFٕفک@, ع� اتّفقوا متّحدة مرتبطة bعيّة اتّفاق يراد
خاّص@/ فرد ٕا�

تعا�@: قوله ã| وهكذا

/@٧٦ . ٢٨ ـ القّوة ãاُو� بالُعصبة َلتنوء ه Ò ßIَمفا ٕانَّ ما الُكنوِز ِمن وآَتيناه
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Í½ع ١٧٦

كنوزه مفا³ ٕاّن يراد أثقله@/ به@: وناء وأناء ثقل@, ينوء@: وناء ِمفتح@/ bع ß³فاXا
كـوuم مع قّوة@, فzم حيـوان أو ٕانسان من bعـيّة تثقل أيى قّوة ãاُو� ُعصبة تُثقل

Gم@/ شديدة قّوة يوجب وهذا بيyم@, Dف ومتوافق� ومتّحدين مرتبط�

ـ َعصيب يَوم هذا وقاَل ذَرعاً م ß ßw وضاَق م ßw َء ãÏ ßº لوطاً ُسُلنا ُر جاَءت ا ØXو
/@٧٧ . ١١

وTافظxم أمـورهم إدارة بلحاظ ووسـعه تقديره Vيئهم بسـبب وضاق أيى
عyم@/ واXدافعة

امتازت اللحاظ وwذا ,@ Ø ãوال� الشّدة القيدان@: فzا يحظ اXاّدة هذه أّن فظهر
وهكذا وا�معـّية@/ والقوم@, كالطائفة@, اXتشـاwة مPادفاtا عن اسـتعGFا موارد ã|

وأمثاGا@/ وا¡ّدة@, ,@ ّ والطيى ,@ ã Øوال� الشّدة@,

F@ينحّل َعصـيب@: ويوم اللينة@@/ وفقدان واFلتواء بالشّدة اتّصف ما والَعصيب@:
التواؤه@/ يُنقص Fو ُعقده

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Í½ع
مـاءه@, اسـتخرجت ÍÈب@: باب من عـ½Íاً وه ÒLو العنـَب َع½ÍÒُت ـ مصبا
سال ما والُعصارة@: اXفعول@/ ]ع+ فَعيل الَعص�@, اXاء ذلک Ëºوٕا كذلک@, واعت½Íتُه
الثـوب وع½Íُت منه@/ اسـتخرجتَه ٕاذا فن@: ماَل اعت½Íُت قيل ومنه ,@Í½الع عن
ا�اريُة@: ت ÒÍ½وأع ُته@/ ِمدَّ لتَخرج مَّل الدُّ وع½Íُت ِبَلّيه@/ ماَءه استخرجَت ٕاذا ع½Íاً@:
واFٔرض ال«Êء ب� بPاب َترتفع ر´ واFٕعصار@: هاء@/ بغ� Íß½مُع فهيى حاضت@, ٕاذا
فُنعل@, ووزنه والنسب@, اFٔصل :@ÍÔ½والُعن اFٔعاص�@/ وا�مع عمود@, ا Øu@كأ وَتستدير
الدهـر@, ÍÖ½والَعـ وُعصور@/ ÍÔ½أع وا�مع الصة@, Ëºٕا :@Í½والَع /@Í¼الَعنا وا�مع
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١٧٧ Í½ع

أيضاً@/ والyار والليل ,@ ØãÏ¿والع الغداة والَع½ÍÖان@: فيه@, لغة بضّمت� ÍÔ½والُع

وٕاذا ,@ÍÔ½ُع قالوا تثقـيله ٕا� احتاجوا فٕاذا الدهر@, :@ÍÖ½الَع ـ ٣٤٣ . ١ الع�
وبـه ,@ ØãÏ¿الَعـ :@Í½والع والyار@/ الليل والع½Íاِن@: بالفتح@/ Fّٕا يقولوا n أيضاً َسكّنوا
تَع½Íه@/ ء ãÏ¾ من ّلب ÒI ما والُعصارة@: / ØãÏ¿والَع الغَداة والع½Íان: /Í½الع صة يت Ød
أو بُغرم Fًما اFٕنسان من رج ÔH أن واFعتصار@: َعص�@/ فهو ماؤه Íß½ُع ء ãÏ¾ وكّل
Ìبه ß¾ وهو باXاء@, Íß½فيعت بطعام اFٕنسان يَغصَّ أن واFعتصار@: الوجوه@/ من بوجه
فقد الصة علzا وحُرمت باب الشَّ زيادة نف«Îا ã| رأت ٕاذا وا�ارية /@قليً قليً ٕايّاه
Çطر@/ Ô] سـحابات والُمـعصرات@: َشـباwا@/ Í½عـ بلغت أيى ,@Íß½مُع فهيى أع½Íت@,
:@ÍÒ½والَع ويَسطع@/ َيستدير الّذيى الغبار واFٕعصار@: السحاَب@/ تُث� الر´ واFٕعصار@:

Ø?حـ ء ãÏ¾ فيه ÍÒ½يُع الّذيى عصار@: ßXوا العنب@/ فيه ÍÒ½يُع موضع ْع½Íة@: ÒXوا اXلجأ@/
اعت½Íته@/ فقد منعتَه ء ãÏ¾ وكّل العطّية@/ :@ÍÖ½والَع ماؤه@/ يتحّلب

َضـغط ـ ãæوالثا وح�@/ َدهر ـ فاFّٔول صحيحة@: ثثة أصول :@Í½ع ـ مقا
ٕاذا باXكان Í½اعت يقال@: به@, وامتسـاك ء ãÏ¿ب تعلّق ـ والثالث َيتحّلب@/ Ø?ح ء ãÏ¾

َملجأ@/ أيى ,@ÍÒ½وَع ة ÒÍ Ö½ُع اFٔمر هذا من لک ليس ويقال ٕاليه@/ التجأ

ضغط@/ كبس@, ,@Í½ع �ÍÒ¼عا� ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| Fك منظورة@/ نتيجة لتحصيل ء ãÏ¾ ã| ضغط هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
Í½وع رطوبتـه@/ Fٕخراج اXغسول اللباس Í½وع مائه@/ Fسـتحصال العنب Í½ع
Í½والع غ�ها@/ أو غرامة Fستخراج شخص من اXال Í½وع قيحه@/ ليخرج مّل الدُّ
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Í½ع ١٧٨

اXطر@/ لeول السحاب ã|
هو فzا فاFٔصل والدهر@: ØãÏ¿والع والغداة والyار والليل وا¡� الزمان وأمّا
منه@, وعصارة ÏÉم ا ØW خصة وهو سابقه من Íß½ اعتُ قد منتخب Uصوص زمان
والدهر والÇyار وا¡ـ� الزمان مطلـق ع� يطلق Fو خاّص@, وامتـياز Í½ع ففيه

وغ�ها@/

الyار@, امتداد من باق مضيّق وقتTدود وهو الyار@, آخر وهو Í½الَع فزمان
ا¡ركات جريان من اXطلوب ليتحّصل فيه@, وتgيلها اليوميّة اFٔعFل ٕا�ا[ام فيُ«Ìع

اليومّية@/

نبيّنا بعثة ã| Fك والgال السعادة ٕا� الناس لzديى Ø ãcن فيه يبعث زمان وهكذا
فيه Wتاز خاّص زمان وهو ا�اهلّية@, امتداد من Í½اعت قد كأ@نّه زمانه فٕاّن �ص�@,

اXطلوب@/ يتّخذ

العـمل فيه يبتدأ الغداة فٕاّن :@ ØãÏ¿والع الغداة ع� اطقه يصّح اFعتبار وwذا
الليل@/ ã| الVنا¶ ابتداء ØãÏ¿الع ã|و اليومّية@, وا¡ركة

Qّوز@/ فهو اFٔصل@: قيود ¡اظ دون من زمان ع� أطلق وٕاذا

Í½ع Iقّق من فzا ما \O ف وا¡بس@: والدفع واXنع اFلتجاء oمفاه وأمّا
يستنتج@/ أن ٕا� وضغط

والزaة والتضييق Í½الع فيه يحظ الضغط أّن والضغط@: Í½الع ب� والفرق
مطلوب@/ استحصال ٕا� نظر دون من

/@٢ . ١٠٣ ـ آَمنوا الَّذيَن Ìٕاّ� Ö»ُخ ã+ لَ إ�نساَن Íٕانَّ Ö½والَع
من اFٔعـداء بتعّرض اFبتء شّدة ح� مكّة ã| نزلت اXباركة السـورة هذه
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١٧٩ Í½ع

واXسلم�@, @�ص� Ø ãcع�الن مyم العداوة@والبغضاء@والضغطة اشتّدت @زمان ã|قريش@,@و
ٕا� ويشار والعملّية@, الفكريّة واLFرافات وال¿Îوات الدنيا ا¡ياة ã| لتوّغلهم وذلک
َع Ò Òb الَّذيى لَُمَزة ٍة َز Ò ÔY ِلُكلِّ َويٌل ـ بعدها Dوف الّتكاُثر@, أGا@كُُم ـ@ قبلها السورة ã| هذا

َده@/ وَعدَّ ماً�

الصا¡ات ويعملون ا¡قيـقة ٕا� ويسـلكون ا¡ّق يطلبون اXسـلمون فكان
السورة@/ ã| Fك ـ Vبالّص ويتواصون با¡ّق ويتواصون

ã| وكـانوا والتـعّديى واFٔذي الشـدائد يتحّملون الكـفّار هؤFء ب� Dف فهم
مyم@/ ضغطة ã|و الظاهريّة اXعيشة ã| اعتصار

با¡قِّ وتََواَصْوا ـ bلة اXع+ هذا ع� ويدّل ,@Í½الع مصاديق من هو وهذا
واFسـتقامة ØVوالتص اFٔذي ع� التحّمل أيى السورة@, خا[ة ã| ـ / بالصَّ وَتواَصْوا

ا¡ّق@/ ã|و ا¡ّق ع�

أحـٌد ينال Fو وفح@, صح كّل وسبب خ� كّل منشأ Í½الع أّن \O@Fو

ã|الصا واòالص الُعصارة اذ ØHF اXوجب هو اFعتصار فٕاّن ,@Í½بالع Fّٕا رفيعة مرتبة
معنوّية@/ أو ماّديّة اُمور ã| ء@, ãÏ¾ كّل من

فاFٔمثل@/ اFٔمثل Øj اFٔنبياء ابتء الناس أشّد أّن ـ ورد وقد

خف والسلوك ¾Îواtا عن والeوع الدنيا ã| والزهد الناس عن التبتّل فٕاّن
أنواعاً Nّر والع¿Ìة@: واFٔخق واFٔفكار والرسوم واiFداب العمل ã| العامّة مسالک

والتضّيق@/ اFبتءات من

ٕا� السلوك طريق ã| ورياضات بسببVاهدات ّ اختياريى ٕا�اعتصار مضافاً
/@ ãاللَّيا� َر ÒÎ Òº الُع� َطَلَب ومَن ـ مقصده
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Í½ع ١٨٠

نعمة ã| فهم �ص�@, Ø ãcالن زمان الزمان جهة من آخر اعتصار :@Í½الع هذا ã|و
من لنوره �ا vديى نور@, ع� ونور توفيق ع� وجّل عّز �ا من وتوفيق نعمة ع�

هذا@/ من أع� توفيق Fو يشاء@,

من ّ اXاّديى ّ الطبيعيى ا�ريان اقتضاء ع� سلوكه ã| اFٕنسان خ«Ìان أّن فظهر
واعتصار@, ماّديّة مضيقة ã| يقع Ø?ح ـ ومعنويّته روحانيّته جهة ٕا� يتوّجه أن دون

الدنيا@/ ã| والتقوي الزهد بسبب

اÇZFٕان ÇIقّق أيى الّصا¡ات@/ وَعِملوا آَمنوا ـ Mقيقة Jصل ا Ø̂ ٕا فاFٕعتصار
خالصة@/ الصا¡ات واFٔعFل القاطع@,

/@١٤ . ٧٨ ـ ثَّجاجاً ماء الُمْعِصراِت ِمَن وأنَزلنا

والبخار اXياه@, تبخ� يتشكّل@من السحاب فٕاّن السحائب@, من اXطر نزول يراد
من باردة لطيفة طبقات ٕا� يصل أن ٕا� اGـواء@, ã| يتصاعد وزنه ã| اòفّـة بسبب
,@Vوتك البخار ذّرات تثقل وحينئٍذ قهراً@, اFنعصار له وJصل وينضغط فيتجّمع ا�ّو@,

اXطر@/ قطرات صورة ع� وسقوطه نزوله يوجب وهذا

اXنظّم ّ الطبيعيى ا�ريان هذا ٕا� ٕاشارًة السـحائب@: دون باXع½Íات فالتعبـ�
بسين@/ اFنصباب والثُّجوج@: البارع@/ العجيب

/@٣٦ . ١٢ ـ راً Ò̀ Í ß½أع ãæأرا ã Øæ ٕا ا ÔYأحُد قاَل َفتياِن جَن السِّ َمَعُه وَدَخَل

/@٤٩ . ١٢ ـ Íوَن ß½يَْع وفيه النّاُس ُيغاُث فيِه عاٌم ذلَِک َبعِد ِمن ãçيأ Ú Ôj
اòمر@, Fسـتحصال Í½تُع ماّدة ّ أيى من ٕاليه يؤول ما باعتـبار اòمر ٕاطق
اFٕنقاذ هو والغوث اXاّدّية@/ ا¡ياة ã| وwجة العيش ã| سعة عن يكشف العمل وهذا
ينتفعون ما واستحصال Í½بالع العمل حالة Iصل وبعده ومضيقة@, وابتء شّدة عن

به@/ ويلتّذون منه
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١٨١ عصف

ا Òwفأصـا ُضـَعفاء ّريَّة ذُ ولَُه Ò/الِك وأصابَُه َجنٌَّة@/// لَُه تكوَن أن أحُد@كُم أَيودُّ
/@٢٦٥ . ٢ ـ فاحMَقت نار فيه ٕاعصاٌر

ويذهب نظمها Oّل شديد وضغط وتضييق اعصار فيه Íß½مُع ا�نّة أصاب أيى
PTقة@/ يابسة وNعلها ونضارtا طراوtا ويزيل ب}جxا

أو برودة أو حرارة من Íß½مُع كلَّ ويشمل اFٕضغاط@, مطلق ]ع+ فاFٕعصار
ٕاحدي الر´ فٕاّن بالر´@, فيه اختصاص Fو غ�ها@, أو يبوسة أو ماء سين أو ر´

اFٔصل@/ مصاديق

ØVوعـ /@Í½عX خصوصيّة Fو ا�هة@, هذه ٕا� النظر فٕاّن باFٕعصار@: والتعب�
بـالفاعل@/ يقوم Í½ع حدوث ٕا� فالنظر بالفاعل@/ قيامه جهة ٕا� ٕاشارة باFٕفعال@:

قيدان@/ يحظ ففيه

وهذا اFٕعصار@, هذا يواجه أن ٕامكان ٕا� ظاهراً اXقتدر Ø ã+الغ يتوّجه أن فزم
اòارج اFبتء هذا حدوث عن يغفل F وأن يوجده@, ]حِدث يقوم الّذيى اFعتصار
بيده الّذيى القدير الرّب اòالق سخط يوجب عمً يعمل F وأن واختياره@, قدرته عن

اFُمور@/ أزمّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عصف@:

عاِصف فهيى اشتّدت@, وُعصوفاً@: ÍÈب@, باب من َعْصفاً Ố الر عصَفت ـ مصبا
ويُسند ُمعِصفة@, فهيى أيضاً@, أعصَفْت ويقال وعاصفات@, عواِصف وا�مع وعاصفة@,
نبت والعصفر@: بارد@/ يقال Fك عاصف يوم فيقال ,@Fzف لوقوعه والليلة اليوم ٕا� الفعل

معروف@/ والُعصفور@: بالُعصُفر@/ صبغته الثوَب@: وعصفرت معروف@/

ذلک من فاFّٔول وÌºعة@/ خفّـة ع� يدّل صحيح واحد أصل عصف@: ـ مقا
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عصف ١٨٢

الّذيى الورق من الزرع ساق ع� ما والعصف /@éِّالت قشور من ّب Ò¡ا ع� ما العصف@:
Ìين@: Ø»فXا بعض قال مأ@كول@/ َكَعصٍف َفَجَعَلُهم ـ العصف من ذلک كّل فتفّتت@, يبس
كّل ورق الَعصف يقول@: Ø ãèعراFٔا ابن وكان ِتبنه@/ ãوَب� زرُعه اُ@كل زرع كّل الَعصف@:

أيى مُعِصف ومكان كالبقل@/ وأ@كلَته@, أطرافه َجززَت ٕاذا الزرَع عُصفُت ويقال نابت@/
ا Øu@أ الكم ومع+ عاِصف@, Ṍ ر جاَءtا ـ@ الشـديدة العاصف@: والر´ العصف@/ @كث�

ãÏÉفتم برا@ك}ا @تَعصف ã?ّال والناقة@الَعصوف: تَعصفwا@/ wا فَتذهب اFٔشياء تستخّف
ال«Ìعة@/ ã| ر´ ا Øu@كأ@

والدابُّة@: هبوwا@/ اشتّدت وأعصَفْت: ُعصوفاً, الر´ عصفت ـ ٣٢٥ .@٢ اFٔفعال
الزرَع@: وعصفُت أهلكته@/ ء@: ãÏ¿وبال wم@/ ذهبت بالقوم@: وا¡رُب برا@ك}ا@/ أÌºعت
َمّر والفرُس@: البقل@/ أنبَت الزرُع@: وأعصَف كَسب@/ والرجُل@: ُيدرك@/ أن قبل جززته

الطريق@/ عن وجار هلک@, والرجُل@: Ìيعاً@/ Òº مّراً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Mسب ÇOتلف اÇXع+ وهذا بشـّدة@, Ìºَعة هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
اXوارد@/ اختف

ا¡رب ã|و الس�/ ã| Ìºعxا الدابّة ã|و جرياuا@/ شّدة الر´ ã|@عةÌ»ال فشّدة
ا¡صاد ã| والتعجيل الت«Ìيع الزرع ã|و القتال/ ã|@عةÌºا@وuجريا ã|@شّدة وا¡وادث
فيه ال«Ìيعة الشديدة فّعاليّته الرجل كسب ã|و وا¡رث@/ الزرع [اميّة وقبل أوانه قبل

ا¡ركة@/ ã| Ìºعة الذهاب ã|و عائلته@/ معاش ã| التأم� لتحصيل

ٕامّا Ìºعة@, شّدة فيه ء ãÏ¾ كّل اFٔصل@: ã| عب@, كالصَّ صفًة أو مصدراً والَعْصف
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١٨٣ عصف

éِّالت من السنابل وأطراف الزرع أوراق ã| Fك أمره@, جريان ã| أو حياته جريان ã|
النباتات@/ من اXقطوع والقَصيل wا@/ يتغّذي ã?ّال والبقول النازل@/ والرزق وغ�ه@/

والشّدة@/ ال«Ìعة ـ القيدان :@ ãæعاXا هذه bيع ã| فيحظ

/@١٢ . ٥٥ ـ Jان والرَّ الَعصِف ذو بُّ Ò¡وا

وا¡ّمص والشع�والعدس كا¡نطة فا¡بوبات اGFّٕية@, النعم ذ@كر مقام ã| هذا
والَعصف اXعطَّرة@, اللطيفة اÍÉòوات الرJان@من وهكذا اFٕنسان@, من@أغذية وغ�ها

اFٔنعام@/ سائر أغذية من

ٕا� بالنسبة والتفّوق واXالكيّة والغلبة السلطنة ع� تدّل ذا كلمة أّن \O@Fو
والقصيل كاFٔوراق@والبقول َعصف@, نفوذه@وتفّوقه@يتحّصل @ذيل ã| ّب Ò¡فا اXضاف@ٕاليه@,
لٕنسان@/ من@أحسن@الغذاء والرJان ا¡يوان/ يتغّذي@wا وهذه السنابل, @أطراف ã| وما

/@٥ . ١٠٥ ـ َمأ@كُول َكَعْصٍف َفَجَعَلُهم يل ِسجِّ ِمن ٍة جاَر ßM تَرمzم

صبة له وليس الفناء@, ٕا� شديدة Ìºعة حياته جريان ã|و فيه ما الَعصف
Ìºيعاً@/ ويزول ويصفّر يف+ بل حياة@, واستمرار ودوام

وَزواله@/ فناؤه فيشتّد :@Fًومأ@كو مُضاغاً كونه ٕا� ØËÉان ٕاذا وهذا

باXأ@كول@: والتعب� أنف«Îم@/ ã| ووهyم ضعفهم ٕا� ٕاشارة بالعصف@: والتشبيه
اXأ@كـول أّن Fك وجّل@, عّز الرّب حكومة Iت مقهورين مغلوب� كوuم ٕا� ٕاشارة

@كل@/ iFا ٕارادة Iت مقهور

/@٢٢ . ١٠ ـ عاِصف Ṍ ر جاءtا

/@ ٨١ . ٢١ ـ بأمره ريى ÒQ عاِصفًة Ò́ الرِّ Dَن ولُسلَ

حركxا@/ وÌºعة الر´ جريان ã| اشتداد يراد
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عصف ١٨٤

ية@: iFا صدر ã| الر´ تأنيث مع للر´ نعتاً العاصف وتذك�

عاِصف@/ Ṍ ر جاءtا ا ßw وَفِرحوا بر´َطيِّبة م ßw وجريَن

أّن ٕا� مضافاً ,@ ّ ا£ازيى اXؤّنث ã| التذك� جـواز ٕا� ٕاشارة قبـله@: فعله ã|و
ع� يدّل التأنيـث أّن Fك وحّدة@, وكثافة اشتداد ع� يدّل العقوبة@: مقام ã| التذك�

واXرأة@/ الرجل ã| الصفات هذه تشاهد Fك وعطوفة@, وٕارفاق لطف

فzا@/ وÌºعة شّدة مع Iت@أمره, ٕاشارة@ٕا�خضوعها @بأمره@: Qريى ـ @قوله ã|و

/@١٨ . ١٤ ـ عاِصٍف يَوم ã| Ố الّر تبِه @اشتدَّ @َكرماٍد

والزمان Wتّدة@, أو منضّمة أو ليً أو uاراً Tدودة معيّنة الزمان من قطعة اليوم
تشّخص توجب @اFٔرض ã|@الوضعّية كا¡ركة خارجيّة, @ويتشّخص@Rصوصيّات Øيتع�
تشّخص@السنة@مع@خصوصيّات@خارجيّة توجب اFنتقالّية@فzا وكا¡ركة الليل@والyار/
والكـثافة واللطافة والVودة وا¡رارة واGواء والكوا@كب@, والقمر الشمس تأث� من

وغ�ها@/ واFٔرضيّة ال«Êويّة ا¡وادث من فzا يقع ما وسائر اGواء@, ã| وا�ريان

فـاليوم ,@ Ø ã|ضاFٕا اFعتبار هذا غ� بنفسه mقا مستقّل وجود للزمان فليس
وظـلمة نور من اòارجية اFُمور wذه وIقّقه وتشّخصه الزمان@, من Tدودة قطعة
فـzا@, اXنافرة أو _ةXا الوقائع وسائر ولينة وحّدة وكثافة ولطافة وبرودة وحرارة

آخر@/ ٕا� مyا كّل ونسبة

اFٔف@كّية@, وا¡ركات ا¡وادث@والوقائع تلک باعتبار اليوم@بالعاصف: فتوصيف

ã| أّن ٕا� مضافاً Qّوز@, عاصف@: بر´ والتأويل فيه@, Qّوز F صحيح Ø ãحقي� أمر وهذا
الصـعبة ا¡وادث هذه أحاطته قد Tيط ã| Qريى الر´ أّن ٕا� لطيفة ٕاشارًة التعب�

تعا�@: كقوله وهذا ال«Ìيعة@, الشديدة
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١٨٥ عصف

بَعٍض@/ َفوَق Îا ÔÉبَع Fٌت ُظلُ
تـذروه ا¤Pقة اXواّد من ã}البا ماد كالرَّ أعGFم أّن ٕا� ٕاشـارة اXثل هذا ã|و
الظـاهريّة ال¿Ìائـط لفقدان كذلک وأعGFم به@, يعبأ Fو نافع@, أثر له وليس الرياح

كرماد@/ أعGFم ـ فzا واFٕخص والتوّجه والباطنيّة

اسـتقرار F الّذيى العاِصف كاليوم وباطناً ظاهراً أمورهم وجريان وحاtFم
كفروا@/ واّلذين ـ جهة ّ أيى من اعتدال Fو طمأنينة Fو فيه

منبثّة ويذروها علzا يشتّد كالر´الّذيى الروحانيّة ا¡قائق وسPهم كفرهم Øj
أثر@/ أعGFم من F@يب�

/@٢ . ٧٧ ـ َعْصفاً فالعاِصفاِت ُعْرفاً والُمْرَسQِت

سلوك `س@من ٕا�@مراحل يات@الكرZة@تش� iFا هذه أّن وعرف: عذر ã|@سبق
ٕا� اXرَسـلة تكويناً ا£ذوبة اXمتازة النفوس هو واXراد ـ وجّل عّز �ا ٕا� السالک

الناس@/ ب� Dف الذكر ٕالقاء

ã| واFمتثال والطاعة الوفاق Iصيل وهيى الثانية@, اXرحلة ٕا� ٕاشارة والعصف
والسكنات@/ وا¡ركات العمل

يلزم وأساس السلوك@, طريق ã| واFستقرار العمل مقام ã| ã8ابتدا مeل وهذا
ا£اهدة جهة من اXراحل أهّم وهو عليه@, والعمل ا¡ركات ليثّبت وتشييده Iكيمه
bيع ã| دقيقة وTاسبة شديدة مراقبة ٕا� Jتاج اFستقامة@, جهة من اXنازل وأصعب

الظاهرّية@/ والقوي وا�وارح اFٔعضاء من الظاهرة الصادرة اFٔعFل

ال«Ìيعة والدقّة بالوظائف العمل ã| الشديد الت«Ìيع من اeXل هذا ã| وF@بّد
والتجّنب الوفاق @Iصيل@حقيقة ã| ال½Í´@واFهBم@اFٔ@كيد واFمتثال الطاعة Iصيل ã|
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Ë½ع ١٨٦

التوفيق@/ �ا ومن ف@/òا عن

�ا من التوفيق سـلب يوجب اXرحلة@: هذه ã| والتباطيى التساهل أّن وليُعلَم
Tروماً مقطوعاً السالک فيصـ� تعا�@, منه واللطف الرaة توّجـه وZنع وجّل@, عّز

ء@/ ãÏ¾ ع� َكَسبوا ا@ Ø ßW �@َيقدروَن ـ Tجوباً@ متوقِّفاً

حركاته ã| Ìºعة لشّدة والّصفرة@, العصف من مأخوذ فكأ@نّه العصفور@: وأمّا
الغالب@/ ã| لونه ã| ولصفرة الطيور@, ب� من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ë½ع

ووقـاه@/ حـفظه ÍÈب@: بـاب مـن يَعـِصُمه اXكروه من �ا عصـَمه ـ مصبا
من وار السِّ موضع ِمقَود@: وزان Ë½ع ßXوا الِعصمة@/ ËºFٕوا به@/ امتنعت :@�با واعتصمُت

/@Ë½ع وا�مع به@, Iمل الّذيى ها Ôوَس� رباطها الِقربة وِعصام الساعد@/

كلّه ذلک ã| واXع+ ومزمة@/ ومنع ٕامساك ع� يدّل صحيح واحد أصل ـ مقا
Ë½واعت فيه@/ يقع سوء من عبَده تعا� �اُ Ë ß½يَع أن العصمة@, ذلک من واحد@/ مع+
هيّأت أيى فناً أعصمت العرب@: وتقول التجأ@/ :@Ë½واستع امتنع@/ ٕاذا تعا� �با العبد
الّسئِّي الُفرسان من والُمعِصم به@/ ويتمّسک يلتجٔي أيى يـده@, نالته ]ا Ë½يعت شيئاً له
اعتصمَت ء ãÏ¾ كّل والِعصمة@: غ�ذلک@/ أو فرسه بُعرف تسک ÒZ تراه فروسته ã| ا¡ال
بعد وأثره ا¢تضبة@, يَد لزم ما نّاء ß¡ا :@Ë½والُع ا�وع@/ من منعه الطعام@: وعصَمه به@/

به@/ يشّد الّذيى وقيده ِشكاله ا¤مل@: وِعصام مزم@/ باق Fٔ@نّه ,@Ë½ُع ذلک

ٕاذا :@ ÓÊ½َع أعُصمه الرجل عصمُت قوGم من فاعٌل@, :@Ë ß¼عا ـ ١١٥ اFشتقاق
Ë½وُع وكاؤه@/ الِوعاء@: وِعصام معصوم@, ء ãÏ¿وال ,@Ë¼عا فأنت Oافه, ء ãÏ¾ من وقيتَه

www.attaweel.com



١٨٧ Ë½ع

/@Ë ß¼مَعا وا�مع راع@, الذِّ :@Ë Ò½ع ßXوا أيضاً@/ oالَعص وهو أثره@, ã}با ء@: ãÏ¿ال
عـنک@/ يـدفـع أيى ,@ ØÌ¿ال مـن �ا يـعصمک أن الِعصـمة@: ـ ٣٦٩ . ١ الع�
�أت أيى وأعصمُت أبيت@/ أيى واستعصمُت /@ ØÌ¿ال من به امتنعت أيى �با واعتصمت
]ا Ë½يَعت والَغريق به@/ Ë½يعت ما له هيّأت فناً@: وأعصمُت به@/ اعتصمت ء ãÏ¾ ٕا�

به@/ اعتصمت ء ãÏ¾ كّل والعصمة@: ٕاليه@/ يَلجأ أيى يُده تناله
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مع حفظته أيى عصمته يقال دفاع@/ مع حفظ هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
Ë½يع @ٕارادة@أن أيى العصمة, اختيار واFعتصام: معصوم@/ وذاك ,Ë¼عا وهو عنه, دفاع
واFٕعصام@: العصمة@/ حصول طلب واFستعصام@: ه@/ ØÍÉي ØFع دفاع مع وJفظه نفسه
ومن عنه@/ والدفاع ا¤فوظيّة Iقّق ]ع+ مصدر Ëºٕا والِعصمة@: ء@/// ãÏ¿ب ÓÊ½معت جعله

وغ�ها@/ والوقاية واXنع وا¦ّسک اFلتجاء اFٔصل@: لوازم

استعملت القيدين وبلحاظ الدفع@/ ا¡فظ@, قيدان@: فzا يحظ اXاّدة أّن فظهر
/@hالكر القرآن من موارد ã|

وغ�ها@/ واXنع والصون والدفع ا¡فظ مواّد وب� بيyا الفرق هو وهذا

/@٦٧ . ٥ ـ النّاس َيعِصُمکمن Lوا
/@٤٣ . ١١ ـ َرِحم َمن ٕاّ� Lِا ِمنأمر اليوَم ÒË ß¼عا � قاَل

/@٣٣ . ٤٠ ـ Ë ß¼عا اLِمن ِمن َلكُم ما ُمدبرين توّلون يوَم
/@٤٣ . ١١ ـ اXاء ِمَن ã\َيعِصُم ٕا�جبل سآويى

فقط ا¡فظ ٕا� النظر وليس دفعه@, يلزم ما دفع مع ا¡فظ اXوارد هذه ã| يراد
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Ë½ع ١٨٨

F@يدفع هو حيث من وا¡فظ والÍÉر@, ØÌ¿بال اXواجهة فzا يحظ اXوارد هذه فٕاّن
لطف وهذا واXضـاّر@/ اòطـرات بدفع ا¡فظ فيلزم اòاطـر@, وتشويش اFضطراب

فzا@/ باXاّدة التعب�

كلتا ã| تعا� � والسلطة النفـود وسعة اFقتدار كFل ٕا� أيضاً ٕاشارة وفzا
ويريد@/ يشاء ما قبال ã| وعجزه سواه ما وضعف bيعاً@, والدفع ا¡فظ ا�هت�

/@١٧ . ٢٣ ـ سوءاً ِبكُم ٕانأراَد Lِا ِمن َيعصُمكُم الَّذيى ذا َمن ُقل

/@١٤٦ . ٤ ـ Lبا واعَتَصموا وأصَلحوا تابوا الَّذيَن ٕاّ�
/@١٠١ . ٣ ـ oُمستَق Íاط ß¼ٕا� ُهِديى َفَقد LباË½ يعتَ وَمن

/@٧٨ . ٢٢ ـ َمو�@كُم هو Lبا واعتِصموا
/@١٠٣ . ٣ ـ قوا تََفرَّ و� يعاً ÒbLا Mبِل واعتِصموا

واFلصـاق@/ لرتـباط البـاء وحرف والدفاع@/ ا¡فـظ اختيار هو اFعتصام
وضبطها@/ النفس حفظ اXراد فٕاّن Tذوف واXفعول

وMبله@/ تعا� �ا ٕا� والتوّسل باللصوق عyا وادفعوا أنفسكم احفظوا أيى

والتوّسل@/ السببيّة ٕا� النظر كان ٕاذا@ الباء@: Mرف تستعمل اXاّدة أّن \O@Fو
ٕا� النظر كان ٕاذا@ ٕا�@: وMرف واXنـع@/ الدفع ٕا� النظر كان ٕاذا@ عن@: أو من وMرف

اFلتجاء@/ جهة

َعن َراَوْدتُُه وَلَقد ـ اFنعصام به Jصل ما وIّريى العصمة طلب واFستعصام@:
والدفاع@/ لنفسه العصمة طلب أيى ـ@ Ë Ò½فاْستَْع َنْفِسِه

Ë Ò½بِع سـكوا@ Ô]و� اُجوَرهـّن آتيتموهّن ٕاذا َتنكحـوهنَّ أن َعَليكُم ُجناَح و�
/@١٠ . ٦٠ ـ Ôrأنفق ما وWسألوا الكواِفر
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١٨٩ عصو

/@´Ì»الت يقابل واFٕمساك عyّن@, والدفاع حفظهّن بعنوان تضبطوهّن F أيى

تعيش اXرأة فٕاّن الدفع@: مع اFحتفاظ ]ع+ العصمة bع وهو Ë Ò½بالِع والتعب�
عyا@/ ودفاعه وحفظه الرجل aاية ã|

Çbع فٕاّن التكس�@: بصيغة والتعب� مانعة@, bع كاXوانع كافرة bع والكواِفر
اللفظ سمة فٕاّن السمة@, ع� يدّل الصّحة bع أّن Fك انكسار@, ع� يدّل التكس�
به Ë½تع Fك امسا@كهّن عن الyيى واXراد ـ اXدلول ã| سمة ع� يدّل انكساره وعدم

علzّن@/ واXضيقة بالشّدة الكافرات@, النساء

الباعث هو وهذا اFٕنسانيّة مقام عن والسقوط اLFطاط يوجب با¡ّق فالكفر
وا¡قوق@: والعصمة ا¡رمة لرفع

ِمن Lِا ِمن م ÔG ما ذلَّـة وترهقهم ]ثلها سـيِّئة َجزاء ـيِّئات السَّ كَسبوا والَّذيَن
/@Ë ß¼عا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عصو@:

Øj علzا@, Wِسكها يد FشـBل بذلک يت Ød والعصا@: التجّمع@/ ع� يدّل ـ مقا
شـّق فقد خالفهم fن اFٕسم@, bاعة الَعصا@: يقال عصاً@, للجFعة فقيل ذلک قيس
عصاً هذه ويقولون العصـا@/ قتيل هو له@: قيل فقُتل ذلک فعل وٕاذا اXسـلم�@, عصا
العصا ع� ويقيسون /@ ØãÏ ß½وُع ØãÏ ß½ِع عدد غ� من وا�مع أعٍص@, وثث وعصوان
وهـو داويتـه@, أيى أعصوه رح Ô�ا عصـوت الباب ومن ـيف@/ بالسَّ عَصْيت فيقولون
ـ أهلک عن عصاك F@َترفع �ص�@: قوله ـ الباب ومن يتجّمع@/ أيى يتءم Fٔ@نّه القياس
قلناه ما يصّحح وهذا واFئتف@, اFجBع العصا وأصل ُعبيد@: أبو قال اFٔدب@/ أراد

البناء@/ هذا قياس ã|

www.attaweel.com



عصو ١٩٠

أيى َعصاه@, Òأل� ـ وقوGم الُعَصّية@/ من الَعصا ـ اXثل ã|و مؤّنثة@, الَعصا@: ـ صحا
اجـBعهم أيى اXسـلم�@, عصا شـقّوا قد اòـوارج ã| ويقال اFٔسـفار@/ وَترك أقام

ف@/òا وقع أيى الَعصا@, وانشّقت وايتفهم@/

/@ Ø ãcخش mقا عمود@, خشب@, شجرة@, �ِعص� ـ قع

شجر@/ خشب@, �ِعصاه�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

¡Çاجات أو عليه لتكاء اليد ã| يؤخذ ما هو اXاّدة@@, ã| الواحد اFٔصل أّن
فلّز@/ أو خشب من اُخر@,

بالعصا يعصوه عصاه فيقال مشتقّات@, انðاعيّاً مyا تشتّق وقد واوّية@, واXاّدة
بالعصا@/ ÍÈبه ٕاذا َعْصوا@,

كالقّوة ãæعاXا سائر ã| wا يستعار ورفعها@: ا¡وائج ã| وسيلة كوuا و]ناسبة
وغ�ها@/ واFتِّفاق والوسيلة

ـ اُخري َمآِرُب فzا Ò ãو� َغنَميى Òَع� ا ßw وأُهشُّ zا َعلَ أتََو@كَّأُ َ َعصايى هيىَ قاَل
/@١٨ . ٢٠

/@٦٠ . ٢ ـ َجر Ò¡ا ِبَعصاَك ب ßÍÈW فُقلنا
/@٤٤ . ٢٤ ـ م Úzوِعِص م ÒGِحبا فألقوا

wا ويدفـع ٕالzا ويسـتند علzا يتوكّأ صاح}ا بيد وسـيلة العصا كانت ا@ ØXو
واFٕخص @مقام@التوحيد ã| كان@طرحها@وٕالقاؤها @حوائجه: ã| wا ويستمّد ويتقّوي@wا

مطلوباً@/ العزيز �ا ٕا� اòالص والتوّجه والتفويض
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١٩١ عصو

/@١٠ . ٢٧ ـ ُمْدِبراً × Øَو� جاّن ا Úu@ كأَ @ Û Òðt رآها ØFفل َعصاَك وألِق

/@١٠٧ . ٧ ـ ُمب! ُثعبان فٕاذا هيىَ َعصاُه ÒXفال

أّن Fك كالثعبان@, فباطنه تعا�@: �ا غ� من ٕاليه يتوّجه ما أّن ٕا� ٕاشارة ففzا
بيضاء@/ خروجها يوجب الوسائل عن واFنقطاع ا�يب ã| اليد وضع

/@٤٥ . ٢٦ ـ يأفكون ما َتلقُف هيىَ فٕاذا موÏºَعصاُه@ ÒXفأل

nو عyا انقطـع ٕاذا ا Øyولك الظاهآر@, ã| علzا يُتوكّؤ الوسـيلة أّن ٕا� ٕاشـارة
القـوي ع� تفوق ونفوذاً@, قّوة لصاح}ا وتزيد معنويّة قدرة ٕا� تتبّدل ٕالzا يتوّجه

يأفكون@/ ما تلقُف ـ وتعلوها وتقهرها

�ا وع� علzا واعتـFداً النفس ã| قّوة يوجب الوسـائل@: عن اFنقطاع فٕاّن
اFُمور@/ أزمّة بيده الّذيى

/@٤٤ . ٢٦ ـ الغاِلبون لنحُن ٕانّا فرعوَن ة بِعزَّ وقالوا م Úzوِعِص م ÒGِحبا فألقوا

ا¡بال من الظاهريّة الوسائل هذه ٕا� توّجههم وكان صنعوا ما ٕا� استندوا ØFفل
مغلوب� فصاروا ونفوذه@, وقدرته وقّوته �ا حول عن ٕانقطعوا فرعون@: وعّزة ØãÏ ß½والِع

مقهورين@/

/@oالَعظ Ù ãالَع� �باِ Fّٕا َة قُوَّ Fو حوَل Fو

تكون :@�ا وٕا� �وبا �ا ã| استعملت ٕاذا الظاهريّة واFٔسباب الوسائل ٕاّن Øj
حا@كم@: ّ ٕاG×يى Ø ãcغي بنفوذ ونافذاً اXاّديّة القوي ع� وفائقاً للطبيعة خارقاً تأث�ها

/@٦٠ . ٢ ـ َجر Ò¡ا ِبَعصاَك ب ßÍÖÈW فُقلنا
/@٦٣ . ٢٦ ـ فاْنَفَلق البَْحَر ِبَعصاَك ب ßÍÖÈWأن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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Ï½ع ١٩٢

:@Ï½ع
وbعه عاص@, فهو وَمعصية@, رمي باب من َعْصياً موFه العبد Ï½ع ـ مصبا

العصيان@/ ËºFٕوا عصاه@, ã| لغة وعاصاه مبالغة أيضاً ØãÏ ß½َع وهو ُعصاة@,

ُعـصاة وا�Çمع عـاص@, وهـو ,@ ×Ï½َع يقال الُفرقـة@/ ع� يدّل :@Ï½ع ـ مقا
اّتباعها@/ ã| اُمّه Ï½ع ٕاذا الفصيل :@ ãÏ¼والعا وعاصون@/

وَع½Ïفن أمره@, خالف ٕاذا ربّه ع½ÏÒالعبد الطاعة@, خف والِعصيان@: ـ لسا
الÍÉب هذا ء Nيى F سيبويه@: قال يُطعه@/ n ٕاذا ومعصية@: وِعصياناً َعصياً يَعصيه أم�ه
اFٔخّف@/ ٕا� فعدلوا اعتّل هاء بغ� مَفِعل ع� جاء ٕان Fٔ@نّه اGاء@, وفيه Fّٕا مَفِعل ع�

عليه@/ استعصت فقد السلطان طاعة عن خرجت ٕاذا للجFعة ويقال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حيث من التبعيّة عدم أيى اFتّباع@/ يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
يلحقه@/ ما ٕا� نظر دون من هو@,

تعا�@: قوله اFٔصل ع� ويدّل

/@٣٦ . ١٤ ـ oَرح َغفوٌر فٕانََّک ãæَعصا وَمن ã Ø\ِم فٕانَُّه ã\َتِبع ن Ò Òf
/@٩٣ . ٢٠ ـ أمريى أفعصيَت تتَِّبَعِن أ@ّ� هارون@/// يا قاَل

اFختف@, من مرحلة أّول وهذا ترك@التبعّية@, وهو اFتّباع, ما@يقابل Vّرد يراد
اُمور@/ يسبقه أ@نّه Fك أخري@, تبعة يلحقه Øj

:@ ã| Fك ٕاليه@, التبعة ¡وق Øj هو حيث من العصيان وهو ـ فاFّٔول
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١٩٣ Ï½ع

/@١٢١ . ٢٠ ـ َفَغوي ربَُّه Ïآَدُم Ò½وَع
/@١٦ . ٧٣ ـ فأخذناه سوَل الرَّ Ïفرعوُن Ò½َفَع

/@٢١٦ . ٢٦ ـ َتعملون ا Ø ßW ء َبريى ã Øæ ٕا َفُقل َعَصْوك فٕان

/@٣٦ . ٢٣ ـ َضلَّ َفَقد وَرسولَُه Lَا يَعِص وَمن

عن اFن½Íاف Fّٔن والVاءة@, واFٔخذ والضل ّ الغيى يوجب التبعيّة انتفاء فٕاّن
والضل ّ الغيى حصـول ع� الباعث هو وهذا ,@عمً التوفيق سـلب عمة اFتّباع

والعذاب@/ واFٔخذ فòوا والتعّديى واLFراف

:@ ã| Fك ـ@ ãæوالثا

/@٢١ . ٧٩ ـ ×Ï Ò½وَع َب َفكَذَّ

/@٥٩ . ١١ ـ ُرُسلَه وَعصوا م ß Ùwَر بآياِت َجَحدوا عاد ِتلَک

/@٧ . ٤٩ ـ والِعصياَن والُفسوَق الكُفَر ٕاَليكُم َه وكَرَّ

/@ ٨ . ٥٨ ـ سول الرَّ ومعِصيَة والُعدوان j�ٕبا ويتناجون

الكـفران ٕا� واFٕقـبال اGFٕ×يّة واiFيات ا¡ـّق وجحود بالقلب التكذيب فٕاّن
التـوفيق سـلب وتـوجب اFتّباع أساس توهن ã?ّال هيى والعدوان@: jFٕوا والفسق

الوفاق@/ أركان وتزلزل

ØÌ¿ال ٕا� اÇGدايـة وهو ,@ ّ الغيى وأثره اFتّباع@, ترك معناه العصـيان@: أّن فظهر

ØÌ¾و وخف وضل Ø ãفع� فساد ّ الغيى مرتبة ã| يتحقّق فلم الرشد@, قبال ã| والفساد@,

ã| Iصل ا Ø̂ ٕا والنار واFٔخذ ØÌ¿وال العذاب بل ,@�ا من العذاب يوجب Ø?ح ,@ Ø ãعم�
َفَغوي@/ ربَُّه Ïآَدُم Ò½وَع ـ الكرZة اiFية مع+ ينكشف وwذا متأّخرة@, مراحل

واقع ØÌ¾ من F ,@ ØÌ¿ال ٕا� واGداية العصيان هذا من كانت ا Ø̂ ٕا �ع� آدم فتوبة
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عضد ١٩٤

اXستقبل@/ والعذاب ØÌ¿ال عن وعصمه عليه �ا فتاب اòارج@, ã| متحقّق

ãæعاXا هذه فٕاّن الفصل@, أو الفرقة أو فòا ]ع+ ليست اXاّدة أّن أيضاً وظهر
كالتسا� اFتّباع@, ترك Vّرد والعصيان العصيان@, عن متأّخرة مراتب ã| تتحّصل ا Ø̂ ٕا

مورد@/ ã|
العصيان مَظهر العصا فٕاّن التناسب@: من العصا كلمة وب� اXاّدة ب� ما \ ÒO@Fو
أو ضعف أو مرض بوجود بدنـه وأعضاء بدنـه ã| ٕامّا اFتِّباع ترك ٕا� دFلة وفيه

آخر@/ ØÌ¾ أو عدّو أو Uالف بوجود اòارج ã| وٕامّا اُخر@, عوارض

ودفِعه@/ اXوجود العصيان هذا �Vان العصا فأخذ

سبق@/ Fك العVّية@, اللغة من مأخوذة كوuا ٕا� مضافاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عضد@:

القّوة موضع ã| يُسـتعار اFٔعضـاء@, من عضـو ع� يدّل صحيح أصل ـ مقا
وا�مع َعُضداِن@, وYا وَعْضد, َعُضٌد يقال ما@ب�اXرفق@ٕا�@الِكتف@, فالعضد: والُمعين@/
عَضدُت ويقال الَعُضد@/ ã| ã?ّال القّوة Xكان ,@ َعُضديى فن ويقال مؤّنثة@/ وهيى أعضاد@,
أو العُضد ق½ÍÔت وٕاذا وعش�ته@/ قومه الرجل@: عضُد :@ Ø ãèعراFٔا ابن أعنُته@/ أيى فناً@,
كّل وأعضاد اòليل@: قال العُضد@/ ã| يأخذ داء فهو الَعَضد@: وأمّا َعِضدة@/ فهيى دّقت
الشجرة قطع والعضد@: القطع@/ ـ اiFخر واFٔصل الِبـناء@/ من حواليه يَُشـّد ما ء@: ãÏ¾

عَضد@/ ßXبا
ِمقود@: وزان عَضد ßXوا قطعxا@, ÍÈب@: باب من عضداً الشجرة عضدُت ـ مصبا
من أعِضدها الدابّة وعضدت الدملج@/ أيضاً@: عَضد ßXوا الشجر@/ قطع ã| xZن سـيف
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١٩٥ عضد

عن وقع ٕاذا عاِضد Îºم ومنه ,@FًÊ¾ أو Zيناً جان}ا ٕا� مشيت ُعضوداً@: ÍÈب باب
أصبت قتل@: باب من عضداً الرجَل وعضدت عواِضد@/ وا�مع يساره@, أو اGدف �Z
والَعضد@: تَعاونوا, القوم@: وتعاضد ونا¼Íاً@/ معيناً أيى عُضداً له ف½Íت أعنته عضده@أو
وبضّمت�@, وقُفل وفَلْس وكَِبد َرُجل وزان لغات `س وفzا اXرفق@ٕا�@الكتف@, ب� ما

الباب@/ من العتبة جانب والِعضادة@:

ذلک ع� يدلّک مؤنثة@, والعضد والداّبة@/ اFٕنسان َعُضد ـ ٢٧٣ . ٢ ا�مهرة
عضداً@: أعِضدها الشجرة وعضدُت واXع�/ Í¼النا والَعُضد: ُعَضيدة@/ يصّغروuا م Øu@أ
وعضيد عضد فهو مyا قطعته ما وكّل ِمعضد@, به يُقطع والّذيى ا@, Òuأغصا قطعت ٕاذا
يُشّد ما والعضاد عَضد ßXوا َفَلج@, ãcجان ع� النخل من نبت ما والعضدان@: وَمعضود@/
تَنا¼ÍÒوا ٕاذا القوم وتعاَضد نواحيه@/ الطريق وأعضاد غ�ه@/ أو خرز من العضدين ã|

وتَعاَونوا@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مفهوم ¡اظ مع حيوان أو ٕانسان من الساعد هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
اXساَعدة@/ مفهوم فيه يحظ الساعد أّن Fك العون@,

وكان وأعانه@, َعُضده@, أصاب عَضده@: فيقال أفعال@: منه يشتّق اللحاظ وwذا
به@/ استعنت به@: واعتضدت عضده@/ ã| جعله واعتَضده@: عاونه@/ وعاَضده@: عضداً@/ له

التعاون@/ والتعاضد@:

أغصاuا@/ قطعxا الشجرَة عَضدت ويقال@:

Gا ويكون العضد جهة ٕا� النظر فzا يحظ أن اXاّدة@: مشتقّات ã| واFٔصل
جـهة فيه يحظ والقطع كالعضد@/ كونه جهة فيه يحظ فالعون اXفهوم@, ã| دخل
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عّض ١٩٦

وَعضيد@/ َعَضد اXقطوع@: ع� يطلق وعلzذا وكالعضد@, َعُضداً اXقطوع @كون

/@٣٥ . ٢٨ ـ ُسلطاناً ا Ôg لَ عُل ÒSبأخيکو عضَدك سَنُشّد قاَل

Ø ãا¡قي� معناه فالعضد بک@, أخيک ٕالصاق بسبب قويّاً شديداً ساعدك Sعل أيى

ã| اشتداداً يوجب به اFٔخ وٕالصاق لصاحبه@, فيه اXعاونة مفهوم بلحاظ الساعد هو
ٕاعانته@/

/@٥١ . ١٨ ـ َعُضداً الُمِضلِّين ُمتَِّخَذ ُكنُت وما@ واِت@/// مى السَّ َخلَق م Ô ÔtدÎ¾ماأ
يُضلّون الّذين ذ ØHأ F أيى ـ صاحبه يع� ساعد كّل وهو جنس@, Ëºٕا الَعضد
وهداية ال¿Ìيعة وأحكام الدين برنا¶ Ì¿ن ã| معاوناً@ووسيلة ا¡ّق ¼Íاط عن الناس

ا¡ّق@/ ٕا� الناس

الباطل@/ ترويج ويوجب ا¡ّق نظر Oالف عضداً الُمِضّل جعل فٕاّن

ومن الضعف@, ã| كالفرد bعاً@ اXضـلِّ� أّن ٕا� ٕاشارة مفرداً@: بالعضد والتعب�
عضداً@/ يكونوا Fٔن فzم صحيّة F مضلِّ�@: كوuم جهة

يقولوا Fو عمً يعملوا F Ø?ح عyم@, واFعتبار اFرتباط قطع العضدّية@: ã\ون
جانبه@/ ومن بٕاdه رأياً يُظهروا Fو Fًقو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عّض@:

باب من وهو باFٔسنان@, أمسكxا َعّضاً@: وعلzا وwا اللقمَة عِضضُت ـ مصبا
�امه@, ع� الفرُس وعّض لغة@/ نفع باب ومن سا@كن@, اXصدر لكن اFٔ@ك[@, ã| تعب

َعضّو@/ فهو

يقاس Øj باFٔسنان@, ء ãÏ¿ع�@ال اFٕمساك وهو صحيح, أصل@واحد عّض: ـ مقا
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١٩٧ عّض

فاFّٔول@@ـ بذلک@/ والداهيى لب والصُّ الشـديد ء ãÏ¿ال يسّمي Ø?ح ه@, Ò{أشـ ما كّل منه
َعضوض وكلب عاّض@, فأنا وَعضيضاً@, َعّضاً أَعّض عِضضُت يقال باFٔسنان@: الَعّض
ع� الدواّب ã|العيوب ء Nيى ما وأ@ك[ الِعضاض@/ من ٕاليک وبرئت َعضوض@/ وفرس
]ا تناولته ٕاذا الرجَل عِضضت فيقال ذلک ع� مل ÔJ Øj والنِّفار@, راط ßòا Lو الفعال@,

أيى َعضوض@, زمن وهذا يؤكل@/ شيئاً أيى َعضاضاً@, ُذقُت ما :@ Ø ãèعراFٔا ابن /@ F@ينبغيى
لق Ôòا ئِّي السَّ الرجل والِعّض@: قعرها@/ بَُعد ٕاذا َعضوض َر@كيّة ويقولون َكِلب@/ َشديد
له@/ باً رِّ ÔV عليه قويّاً كان ٕاذا مال@: وِعّض َسَفر ِعّض وفن الداِهية@/ ويقال@: نَكر@, ÔXا

الِعضاه@/ وهيى َلم@, والسَّ ُمر والسَّ الطَّلح بل ويقال@: العلف@, والُعّض@:

أمره@/ ã| مبالغ مُِعّض@: ورجل باFٔسنان@/ أزٌم الَعّض@: ـ مفر

علzا وَعّضوا ا¡ّية@/ عّض وكذلک ء@, ãÏ¿ال ع� باFٔسنان الشّد الَعّض@: ـ لسا
ٕاذا يَتعاّضان@, وYا عّضه ويقال@: الدين@, بأمر اFستمساك شّدة ã| مثل هذا ـ بالنواجذ
اFٔمـر هـذا ã| لنا وما والِعضاض@/ ة الُمعاضَّ وكذلک صاحبه@, Fyم واحد كّل َعّض
الِعـضاه زيد@: أبو /@ ينبغيى F ]ا يتناوله أن باللِّسان@: والَعّض مُستَمسک@, أيى مَعّض@,
واحـدtا الِعضاه@, Nمعها Uتلفة@, أÊºء له الشوك@, شـجر من شـجر ع� يقع Ëºٕا
الشوك شجر من صُغر وما َشوكه@, واشتّد عظُم ما منه@: اòالص الِعضاه ا Ø̂ وٕا ِعضاَهة@,

الِعّض@/ له يقال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يـدّل والشّدة باFٔسنان@/ ء ãÏ¿بال شـديد أزم هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
الطواحن@, ٕا� اللسان طرف من Uرجه والضاد اللفظ@/ ã| واXضاعفة التشديد علzا

باFٔسنان@/ اFٕمساك وشّدة اFٔزم تناسب والطواحن

www.attaweel.com



عّض ١٩٨

أوقات ã| شديد ضغط وفيه العّض@, يشابه مورد كّل ã| الكلمة هذه وتستعار
وَر@كـيّة َعـضوض@, وزمـن ِعّض@, رجل ـ فيقال باFٔسنان@, يكن n ٕاذا جريانه@, من

عضوض@/ ولسان َعضوض@,

يبعد Fو الُعّض@, وكذلک شوك@, فيه شجر ع� العضاهة يطلق التناسب وwذا
آخره@/ ã| بالقلب الُعّض@, من مأخوذاً العضاه يكون أن

مورد ã| يPاءي Fك Uتلفة@, Fٔغراض موارد ã| يكون باFٔسنان الَعّض ٕاّن Øj
ã Ø\التشـ مورد ã|و ,@Ì Ø»التح مورد ã|و التفّكر@, مورد ã|و الغيظ@, مورد ã|و ,@ Øالتح�

ب أو ع� أو الباء Mرف استعملت ٕاذا خصوصيّاtا Hتلف ãæعاXا وهذه واFنتقام@/
واسطة@/

مـوتوا ُقل الغيظ ِمن أ�ناِمَل َعَليكُم َعّضوا َخلوا وٕاذا آمنّا قالوا َلقوكُم وٕاذا
/@١٢٠ . ٣ ـ بغيظكُم

.@@٢٥ ـ Qًَسبي ُسول الرَّ َمَع ذُت ÚHا ã\ َلْيتَ يا يَقوُل ع�َيديِه Ônالظّا يََعّض ويوَم
/@٢٧

واسطة ب متعّدية اFُو� اiFية ã| استعملت فاXاّدة اFٔصابع@/ رؤوس اFٔنامل
ع�@, حرف بواسطة الثانية ã|و وتعّلقه@/ العّض Iقّق مطلق ع� يدّل وهذا حرف@,
مقام ã| اFّٔول واXورد واFستدامة@/ والسلطة باFستعء العّض تعلّق ع� يدّل وهو
hويسـتد يسـتمّر وهذا ,@ Øوالتح� Ì Ø»التح مورد ã| ãæوالثا وا¡ّدة@/ والغضب الغيظ

النواجذ@/ ع� Îا ØÉوع �امه@, ع� الفرس عّض ـ يقال Fك موجباته@, باستمرار

ذ@كر ãæوالثا فقط@, اFٔصابع رؤوس وهيى اFٔنامل@, ذ@كر اFّٔول اXورد ويناسب
Iقّق ã| الباعثة الوسيلة هيى اFٔيديى أّن ٕا� مضافاً فيه@/ العّض ã| Fستمرار ,@ اFٔيديى
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١٩٩ عضل

الدنيا@/ ا¡ياة ã| nظاXا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عضل@:

الðويج@/ منعها وÍÈب@: قتل ãèبا من ,@َعضً حرZـتَه الرجُل عَضَل ـ مصبا

أيى ُعضال@, داء ومنه اشتّد@, اFٔمُر@: وأعَضل /@ ØËÉبال ـ َتعُضلوهّن Qَف ـ السبعة وقرأ
شديد@/

ذلک من اFٔمر@, ã| والتواء شـّدة ع� يدّل صحيح واحد أصل عضل@: ـ مقا
الرجل عِضل يقال َعَضلة@, فهيى َعَصـبة ã| ُصلبة ¡مة كّل :@ ّ اFٔصمعيى قال الَعَضل@/
القياس@, من وهو داهية@, ُمنَكر أيى الُعَضل@, من ُعضلة هو الباب ومن /@َعَضً يَعَضل
ويقال الشـدائد@/ واXُعِضت@: /@ ّ القـويى الرجال@: من والَعِضل بالشـّدة@/ وصف @كأ@نّه
ÓFظُل الðويج من منعxا ٕاذا وعّضلxا@: اXرأة وعَضلُت أمره@/ ã| ضّيقت عليه@: لُت َعضَّ

Iبسوهّن@/ أيى ـ@ و�@تعُضلوهّن@ ـ

فقد ُمسَتصَعب وكّل صُعب@/ ٕاذا :@ ãè وأعضل اFٔمر ãè عّضل ـ ١٧٨ اFشتقاق
ٕاذا الدجاجة عّضلت ويقال به@, عضَّل فقد موضُعه به ضاق ء ãÏ¾ كّل وكذلک عّضل@,

خروُجها@/ Ì Ô»فع البيضة اعPضت

لَعِضل وٕانّه والعضدين السـاق� من اللّحم موضع الَعَضلة@: ـ ٣٢٤ . ١ الع�
أعيَي ٕاذا ُعضال@: وداء ضخمة@/ َعِضلة@: وسـاق َعِضلة ويد ¡مها@/ ك[ ٕاذا الساق�@:
جـاز@/ وَعـضائل@: عـضيلٌة الساق لِلحم قيل ولو به@/ يقوموا فلم وأعَضلهم اFٔطبّاء
وُعِضَلت /@ ÓFظل يريد ما وب� بينه وُحلت أمره من عليه ضّيقت أيى عليه@, وَعّضلُت
بولدها@: اXرأة وعَضَلت الðويج@/ بعد Fّٕا العضل وFيكون n@تطّلق@وn@تPُك@, ٕاذا اXرأة:
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عضل ٢٠٠

مُعِضل@/ فهيى وأع«Ìت مثله@, وأعضلت@: ِوFُدها@/ علzا Ì»ع ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـواّد وبـ� وبيyا وضغط@/ تضييق مع منع هو اXاّدة@: ã| الواحد اFٔصل أّن
اشتقاق@/ والعضو@: والعضب العّض

مyا يؤخذ أن ã| أو تزوNها@/ ã| وتضييقها اXرأة منع اFٔصل@: مصاديق ومن
واسـتداد بصـبة ء ãÏ¾ ذات ã| امتناع أو أمر@/ ã| ومنع تضـييق أو ماGا@/ من ء ãÏ¾
اXمتنع@/ ّ القويى الرجل ã|و الُصلب@/ اXتجّمع اللحم ã| Fك حالته@, ã| أو فzا@/ وتضيّق
الوFدة@/ ã| وهكذا اòروج@/ عن وامتناعها البيضة اعPاض ã|و الّصّماء@/ الداهية ã|و

:@´Ì»الت قبال ã| وا¡فظ اXنع مطلق اFٕمساك أّن اFٕمساك@: وب� والفرق@بيyا

حسان@/ بٕا Ṍ Ì»ت ]عروفأو فٕامساٌك

هذين@: اXوردين ã| غ�ها@, دون باXاّدة@, التعب� اخت� وعلzذا

ٕاذا أزواَجـهّن َيـنكحَن أن َتـعُضـلوُهنَّ Qَف أَجَلهنَّ َفَبلَْغَن النِّساء Ôrَطلّق وٕاذا
/@٢٣١ . ٢ ـ ْعُروف ÒXِبا م Ô Òyبي تَراضوا

لَتذَهبوا َتعُضلوُهنَّ و� َكرهاً النِّساء َترثوا أن َلكُم ّل ß ÒJ � آَمنوا الَّذيَن ا Ûv َأ يا
/@١٨ . ٤ ـ ُمبّينَة بفاِحَشة Ò!يأت أن ٕاّ� آتيتموهنَّ ما ِببعِض

أزواجهّن مع نكاحهّن موضوع ã| علzّن والضغط التضييق مع [نعوهّن F أيى
/@ ãÏÈاPال صورة ã|

ما بعض مyّن لتأخذوا علzّن والضغط التضييق مع ُيِردَن ØFع [نعـوهّن Fو
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٢٠١ عضو

الفاحشة@/ ٕاتيان صورة ã| Fّٕا آتيتموهّن@,

مع كان ٕاذا واXنع اFٕمساك من نوع ّ أيى ليعّم اFٕمساك@: دون بالعضل والتعب�
اXوارد@/ باختف والضغط@, التضييق

وعلzذا التطليق@, فzم Zكن الّذين الرجال �ميع اFُو�@: اiFية ã| واòطاب
مـطلق Çwا العمل ã|و اFٔحكام هذه ã| فا¢Çاطبون اFٔزواج@, دون بالنساء ØVع قد
العضل@, من مرتبة ّ أيى ã|و طريق ّ بأيى التكاليف هذه ٕاجراء ã| مكلّفون فهم الرجال@,

حاله@/ Mسب @كّل

وٕاذهاب كرهاً الوراثة hرI حكم فٕاّن للمؤمنـ�@: الثانية اiFية ã| واòطاب
باXؤمن�@/ يتعلّق آتوهّن@, ما بعض

عقً Gم Nوز ف واXؤمن�@, الرجال مصاديق Økأ من اXوردين ã| واFٔزواج
وجه@/ ّ بأيى نساءهم يعضلوا أن ¾Ìعاً Fو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عضو@:

واFٔصل Tذوفة واو وFمها منه@, وا�زء ء ãÏ¿ال من القطعة والِعضة@: ـ مصبا
مـن وافر عظم كّل والعضو ِسـن�@, مثل قياس غ� ع� ِعضـون@, وا�مع ِعضوة@,

أعضاء@/ وا�مع ,@Ì»الك من أ¾Îر الع� ØËÈو ا�سد@,

والُعـضو@/ الِعـضو ذلک من ء@/ ãÏ¿ال Qزئة ع� يدّل واحد أصل عضو@: ـ مقا
ء ãÏ¿ال عّضيت تقول ء@, ãÏ¿ال من القِطعة والِعَضة@: أعضاء@/ الذبيحة ãÏ ÙÉيُع أن والتعضية
ففّرقوه@, ِعَضة@, ِعَضًة أيى ـ ِعض! الُقْرآَن َجَعلوا الَّذيَن ـ ã| اòليل قال وّزعته@, أيى

ببعضه@/ وكفروا ببعضه آمنوا
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عضو ٢٠٢

ِعض�وتفس�ه@: @اشتقاق@أصل ã| اختلف@أهل@العربيّة فقد ـ ١٣٠ . ١ الxذيب
جعلوا فّرقته@, ٕاذا ء ãÏ¿ال عّضيت من ِعضَوة@, وأصلها ِعَضة@, واحدها قال@: من yfم
فقالوا هاءين ب� ا�مع فاستثقلوا ة@, ÒÎÉِع الِعَضة أصل مَْن@قال@: ومyم الواو@/ النقصان
الِعضون الفّراء@: وقال َسyة@/ سنة@وأصلها وكذلک شفهة, واFٔصل َشفَة, قالوا Fك ِعَضة,
الِعـَضه قال@: أ@نّه ِعكرمة وعن الِعضه@/ من جعله أ@نّه وذلک السحر@, العرب كم ã|

عاِضه@/ للساحر يقولون وهم قريش@, بلسان السحر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

F وأثر@, فائدة نفسـه ã| له ء ãÏ¾ من جزء هو اXاّدة@: ã| الواحـد اFٔصل أّن
كانت@/ كيفيّة ّ بأيى ا�زء مطلق

ـ oمفاه وأمّا أعضاء@/ وجعلxا وقّسمxا قطّعxا تعضيًة@: الشاَة عّضيُت يقال
وآثاره@/ اFٔصل لوازم fن وأمثاGا@: والتوزيع والتفصيل التفريق

ما ]عـ+ لح ßXوا لب كالصُّ صـفتان F Øu أ فالظاهر الِعضو@: أو الُعضو كلمة وأمّا
العزو@/ ã| سبق Fك@@ جزءاً بكونه يتّصف

F كَ الُمبين الّنذيُر أنا ã Ùæ ٕا وُقل ///@oالَعظ والُقرآَن الَمثاِنيى من َسبعاً آتيناَك َوَلَقد
/@٩١ . ١٥ ـ ِعِض! الُقرآن َجَعلوا الَّذيَن الُمقَتِسمين Òَع� أنزلنا

وهيى الدنيوّية@, العئق عن اFنعطافات عن عبارة ãæثاXا أّن < ã+ث> ã| سبق
,@عمً ٕاعطاء واFٕيتاء@: /@hالكر القرآن ã| ما خصة وهيى ا¡ّقـة@, اXعارف @كليّات

ã| ØVع وعلzذا ,@F أم الباطن ã| مؤّثراً كان سواء ّ ظاهريى نزول فٕانّه اFٕنزال فR
بقوله يتعلّق فالتشبيه باFٕنزال@, اXقتسم� وع� باFٕيتاء@, @�ص� Ø ãcالن ع� مقام@اFٕنزال

آَتيناك@/ ـ
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٢٠٣ عطف

Oـتار الّذيى هو Ë ß»قتXوا ومطاوعة@, اختـيار ع� ويدّل افتعال@, واFٕقتسـام
اFٕسم@, ملّة ع� وكانوا القرآن علzم اّلذين@نزل هم واXراد التقسo@ويطلب@التجزية@/

فصوله@/ ب� وفّرقوا التجزية طلبوا Øj
للمقتِسم�@/ تفس� ـ Ò!ِعض الُقْرآَن َجَعُلوا الَّذيَن وقوله@:

Dوف به� اXشـبّه ã|� قبلها Dف عنه @اسـتغناًء ـ Fأنَْزْلنا كَ ـ@ ã| القرآن ُيذَكر nو
التفس��@/ مقام ã|� بعدها

واFٔجزاء, لح@والِعزو,@]ع+@اFٔعضاء ßXكا صفًة ِعضو @bع فهيى ِعض�: كلمة وأمّا
F@انفصال مرتبطاً متّصً وبرناVاً واحدة@, bلة كان بعدما , ÓÊ Ø»ومتق متجّزئاً @جعلوه أيى

رأvم@/ خف فيه ما وخالفوا ونفوا مطلوwم@, فيه ]ا واعتقدوا فأثبتوا فيه@,

Ëالعقل Ø»Q وهو كلّه عقل القرآن أّن ٕا� ٕاشارة :@nالسا bع بصيغة التعب� وأمّا
ومظاهره@/

اXقتِسم�@: من اXراد أّن Fك النحو@/ كتب ã| Fك الشواّذ@, من ا�مع هذا فليس
�ص� �ا رسول لقاء عن الناس ¼Íفوا الّذين Fو والنصاري@, الzود من الكفّار ليس

الكرZة@/ اiFية تفس� ã| ضعيفة اُخر احFBت وهكذا

عضـه@/ ـ ماّدة من هو ا Ø̂ وٕا عضو@, ـ باXاّدة يرتبط ف الساحر@: مفهوم وأمّا
معناه@/ ã| ٕاwام F واFقتسام اFقتسام@, مفهوم يناسب F اXع+ هذا أّن ٕا� مضافاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عطف@:

لبyا@/ ودّر عليه حّنت ÍÈب@: باب من عطفاً ولدها ع� الناقة عطَفت ـ مصبا
أملتـه@, أو ثنَيْـته عطفاً@: َء ãÏ¿ال وعطفُت عyا@/ ¼Íفتُه عطفاً@: حاجتـه عن وعطفتُه
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عطف ٢٠٤

حيث اXفعول@: Ëºٕا صيغة ع� الواديى ومُنعطَُف مال@/ ُعطوفاً@: هو وَعطَف فانعَطف@,
واستعطفتُه: ع�/ Ëºٕا فهو نفسه@, ء ãÏ¿ال واXنعِطف@ٕاËº@فاعل: ٕاËº@مع	@/ فهو يَنعطف,
بالفتح َعطٌف الطريق ã|و أعطاف@, وا�مع جانبه@, ء@: ãÏ¿ال وِعطُف يَعطف@/ أن سألته

وميل@/ اعوجاج أيى

ء@: ãÏ¿ال عطفت يقال وعياج@, انثناء ع� يدّل صحيح واحد أصل عطف@: ـ مقا
Aّٔن الِعـطفان@, للـجانب� ويقال تعطّفاً@/ بالرaة وتعطّف ٕانعاج@/ وانعطف@: أملَته@/ ٕاذا
ا¡رب ã| َعطوف ورجل وجفاك@/ عنک أعرض ٕاذا ِعطفه@: ثَ	× ,@Fzعل Zيل اAٕنسان

عاِطف@/ وظبيَة وَعطّاف@/ ,@�òوا

الغُصن كَعطف خر@, RAا ٕا� طرفيه أحد ã	ُث ٕاذا ء ãÏ¿ال ã| يقال الَعطف@: ـ مفر

يى ُعدِّ ٕاذا والشفقة للميل ويُستَعار عطاف@/ Ø	ثXا للرداء قيل ومنه وا¡بل@, والوسادة
عليه@/ عطف يقال ,@ بَع�×

تـعطَّف مَن ُسبحاَن ـ وُرويى ناحيـتاه@/ الرجل@: وِعطفا ـ ١٨٠ . ٢ الxذيب
ال}Çجة موضع الرداء تضع والعرب الرداء@/ والِعطاف@: بالعّز@/ َترّدي مَن معناه @@ـ العزَّ

ãعط� ع� لوقوعه ِعطافاً الرداء يى Ødو وال}اء@/ النعمة موضع العطاف وتضع وا¡سن@/
وbعه الرداء@, عَطف@: ßXوا وأعِطفًة@/ ُعطُفاً الِعطاف مع ÔNو عنقه@, ناحيتا وYا الرجل@,
الذليلة الليِّنة Gا Ò Ö#ِك A ã$ّال وهيى ـ َعطيف امرأٌة زيد@: أبو وٕازار@/ ِم%ر مثل الَمعاِطف@,
بقلب eُا وعطف َعطوف@/ رجل وكذلک ولدها@/ ع� ا¡انية َعطوف@: وامرأة اßXطواع@/

/@ ÓDرح عاطفاً جعلَه ٕاذا رعّيته@, ع� السلطان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الفرق الرحم@: ماّدة ã| سبق وقد برأفة@/ [ايل هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
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٢٠٥ عطف

وغ�ها@/ والرأفة الرaة مواّد وب� بيyا

واAٕمالة ã	والث وال½Íف نّة Ò¡با تفس�ها وأمّا اXاّدة@/ ã| ملحوظان فالقيدان
وبلحاظ التقريب باب fن وغ�ها@: والرداء وا�نب وا�فا واAٕعراض واAعوجاج

اXورد@/ تناسب

ورÇaة@/ رأفـة مع ا¦ايل حقيقة يتحقّق وفيه تعا�@, eا أÊºء من فالَعطوف@:
�òا ايصال سوي غرض Aو حاجة له وليس الرaة@واAٕفضال, شأنه من تعا� فٕانّه

نّيته@/ وسوء و[ّرده العبد طغيان سوي عطوفته Ìºيان عن نع ÒZ Aو واAٕنعام@,

اXطلوب@, البدن@ٕا�@جانب من عضو بBيل يتحقّق وهو ّ ظاهريى @ٕاّن@الَعطف@ٕامّا Øj
البدن@/ بBم أو

مطلوبه@/ ٕا� وميله القلب بتوّجه يتحقّق وهو ّ معنويى وٕامّا

استعملت اAن½Íاف@واAٕعراض,@وٕاذا ع� تدّل استعملت@Mرف@عن: واXاّدة@ٕاذا
عyا@/ ¼Íفه أيى حاجتـه عن عطَف فيقال العطوفـة@, cول ع� تدّل ع�@: Mرف

رaهم@/ أيى رعيّته ع� وعطف

يتحّصل اAٔ@ك5 ã| وهو والرأفة@, ا¦Çايل يتحقّق به Xا Ëºٕا :@Ì»بالك والِعطف
نفياً العطوفة@, ٕاظهار مورد ã| والرأفة ا¦ايل مَظهر فالِعطف البدن@, من جانب بوسيلة

ٕاثباتاً@/ أو

/@٩ . ٢٢ ـ ِعطفه Ò ã ßæثا ِعلم@/// ßبغ� اِ� ã| اِدُل ÔNَمن النّاِس وِمَن

بسبب ا¡قيقة@, ٕا� التوّجه وعن ا¡ّق عن ِعطفَه صارفاً أيى ال½ÍÚف@, هو ã	َّالث
ٕاليه@/ يعطف Aو ا¡ّق@, عن ورأفتَه جانبه يل ÔZو ي½Íف فهو ورؤيته@, نفسه ٕا� توّجه

صفاته وٕا� وجّل عّز eا ٕا� يرجع Dف البحث بأّن ح ØÍ½ت الكرZة اRAية وهذه
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عطل ٢٠٦

عن Aو ,@ Ø ãèا@كتسا علم عن يكن n ٕاذا لsٕضsل@, وموجب مذموم وأÊºئه@, وأفعاله
Tكم@/ مضبوط ّ Êºويى كتاب عن Aو ,@ Ø ãæنورا ّ ¾Îوديى هدي

ما يقولون حيث والفلسفة@, اGAٕ×يّة للحgة اXّدع� Mث جريان ã| Fك وهذا
ُيشاهدون@, A Dف ويبحثون قلوwم@, به Ø@تطم@A ما ويكتبون قاطع@, علم به Gم ليس

Tكم@/ ّ Êºويى كتاب ٕا� استناد غ� ومن

كث�اً@/ العباد من وأضلّوا بعيداً Aًsَض ضلّوا فقد

,@ Ø ãæالروحـا واÇGدي القاطع@, العلم عن اAٕعراض الِعطف@: ¼ÍÒف من فاXراد
ا¤كم@/ ّ ال«Êويى والكتاب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عطل@:

الدار@, ُعطِّلت تقول@: وفراغ@, خلّو ع� يدّل واحد صحيح أصل عطل@: ـ مقا
nو تـوَرد n ٕاذا Bالبـ وكذلک ُعطِّلت@, فقد راع sب اAٕبل ُتركت وم$ معطَّلة@/ ودار
وما الثُّـغور تعطيل ذلک@: ومن ُعطِّل@/ فقد حافـظ من sخ ء ãÏ¾ وكّل مyا@, تُسـتََق
Gا@, ãَح� A كانت ٕاذا عاِطل امرأة يقال الُعطول@, وهو العَطَل الباب هذا ومن ها@/ Ò{أش
عن وشّذت Gا@/ قsئد A أعطال وخيل علzا@, َوَتر A ُعطُل@: وقوس َعواِطل@/ وا�مع

ُحسن@/ ã| الطويلة وهيى الَعيْطل@, الناقة وهيى كلمة@, اAٔصل هذا

يَعطُل اAٔج� وعطَل /@ ãَح� Gا يكن n ٕاذا قتل@: باب من اXرأُة عطَلت ـ مصبا
/@sًتعطي واAٕبل Òج�Aٔا عّطلت فيقال بالتضعيف ويتعّدي ومع	@/ وزناً يبطُل بطَل مثل

وامـرأة علzا Ú ã ßُح� A هاء@: بغ� عاطل امرأة ـ الفـّراء ـ ١٦٥ . ٢ الxذيب
ينة@/ الزِّ تلبَس n ٕاذا وَتعّطلت@: Aًوُعطو sًََعط تَعطَُل اXرأة َعِطلت اòليل@: مثلها@/ عُطُل
كانت ٕاذا الَعطَل@: حسـنة وامرأة وطوله@, Ë»�ا [ام والعَطَل اYُلوا@/ أيى ُعطِّلوا وقد
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٢٠٧ عطل

تامّة كانت ٕاذا َعِطلة ناقة وهيى العَطَل َحَسنة ناقة أبو@عمرو@: �الُعرية~@/ ردة Ô�ا َحَسنة
َعِطsت@/ ونوق والطول@, Ë»�ا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والعمل اXورد@, ã| به يُعَمل أن يلزم عمل ترك هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
به يُعَمل n وٕاذا فيه@, sًعم ãÏÉيقت مورد فكّل واXوارد@, اXوضوعات باختsف Oتلف

عاطل@/ فهو

]ا واAشتغال العمل يلزمه واAٔج� /@ Ø ã ß� Ô¡ا واستعFل الðيّن اقتضاؤها فاXرأة
وجامعxم@/ معا¾Îم وانتظام اُموَرهم يراقب مَن فzم يَعمل أن Aبّد والرعيّة به@/ يلðم

التجاوز@/ عن Jافظوuا عّدة علzا يوكّل أن A@بّد والثغور واAٔغنام@/ اAٕبل وكذلک

وما اYAٕال@, الIك@, البطـsن@, الفراغ@, ,@sòا ـ مـواّد وب� بيyا الفرق وأمّا
يشاwها@:

منـه أثر له Jيب A Ø$ح الشـغل من له ما وٕا[ام عليه كان ØFع فراغ sء@: Òòفا
الفراغ@/ ٕا� وينxيى

وIّققه@/ انxائه وبعد اòلّو [اميّة بعد يتحّصل والَفراغ@:

ã| كان@, ء ãÏ¾ ّ أيى ã| واقعيّة Aو ثبات له ليس ما وهو ا¡ّق يقابل والبُطsن@:
/@ رأيى أو عمل أو وجود

اختياراً@/ أو قهراً مقدوراً كان Dف والتخلية اليد رفع والIك@:

اAٕمساك@/ وعدم استعFله وترك ُسدًي ء ãÏ¾ ترك واYAٕال@:

اXورد@/ ã| به العمل يلزم ]ا العمل ترك والَعطْل@:

www.attaweel.com



عطل ٢٠٨

ع� الزائـد الطول فكأّن وطوله@: Ë»�ا [اميّة ã| العَطَل َحَسُن ـ قوGم وأمّا
الزائد@/ مقدار ã| التعطّل يsزم اAعتدال مñان

الِعشـاُر وٕاذا ت Ò Ùُسـ� ا
باُل وٕاذا انَكَدَرت النُّجوُم وٕاذا َرت كُوِّ ْمُس الشَّ ٕاذا
/@٥ . ٨١ ـ ت ÒÌ ß¿ُح الُوحوُش وٕاذا ُعطَِّلت

اAختsط تعطّل ٕا� ٕاشارة Ìة@, Ò¾عاXا ]ع	 مصدر الِعشار ٕاّن :@Ì¿الع ã| قلنا
حيوان@/ أو ٕانسان من اXعا¾Ìين ب� Dف واXعا¾Ìة

من Øj اXنظـومة@, ã| مؤّثر Ë»ج أعظم وهيى الشمس من يبتدٔي واAختsل
واXؤانسة@/ اXعا¾Ìة تعطّل اAختsل هذا ونتيجة ا�بال@, من Øj تتبعها@, ã$ّال الكوا@كب

ُمَعطَّلة àوِب� Îا ß¾ُعرو Òَع� خاِويَة َفهيىَ ظاXٌة وِهيىَ أهَلكناها َقريٍَة ِمن َفكأيِّن
/@٤٥ . ٢٢ ـ َمشيد àÍ½ وَق

يتخّرج فاضلة تكن n ٕاذا البلدة أّن ٕا� ٕاشارة بالقرية@واXعّطلة@والَمشيد@: التعب�
والعـلم الَمـدنيّة عن خارجة قرية فهيى السا@كنون@: فzا Úèوُير صا¡ون@, أفراد مyا

والتكامل@/ والنظم والIبية

جريان من يتحّصل nو فzا@, والعمل اAٕجراء يلزم ]ا يُعَمل n ٕاذا :@Bالب وهكذا
الروحـانيّة وا¡ياة اAٕنسانيّة ٕا� اXوصلة اAٕنسان حياة وهيى مقصودة@, نتيجة مائها

مفيد@/ عمل فzا يُعَمل A معطَّلة فهيى والgال اXعرفة ٕا� والس� اXطلوبة@,
وعمل نافع جريان فيه ليس الّذيى اXرتفع ا¤كَم وهو الَمشيد@: Í½الق وكذلک

فقط@/ ظاهره Aّٕا مطلوب@, وأثر منتج

/@Í½الق وكذلک القرية@, ع� معطوفة Bفالب

اقتضاء A الّذيى اXرتفع ãستو�Xا كالعرش أ@نّه ٕا� ٕاشارة يد@: بالشَّ والتوصيف
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٢٠٩ عطو

عليه@/ ا�دران سقوط Aّٕا فيه

اAٕهـsك يقتضيان النتيجة@: ايتاء عن Bالب وتعطّل الَمدنيّة عن البُعد أّن Fوك
والتـوّجه الدنـيا عـFرة عsمة هذا فٕاّن وٕاحكامه@: Í½الق ارتفاع كذلک والتخريب@/

الباقية@/ النورانيّة ا¡قّة ا¡ياة عن والغفلة اRAخرة عن واÍ¼Aاف ٕالzا@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عطو@:

درYاً@/ أعطيته فيقال باGمزة ثان ٕا� ويَتعّدي تناوله@/ درYاً@: زيٌد عطا ـ مصبا
مناَولة ا Øu@Aٔ ذلک من واXعاطاة الَعطايا@, وا�مع تُعطيه@, ما والَعطّية@: منه Ëºٕا والعطاء

خاّصة@/ مناولة ã| الفقهاء استعملها لكن

/@Fyع الباب Oرج A ومناَولة@, أخذ, ع� يدّل صحيح واحد أصل عطو: ـ مقا
والَعطاء: ما@أرادوا@/ Gم@وناول عمل ٕاذا أهلَه, Ø ãMعاطي@الص ويقال التناول@باليد/ فالعطو:
فsن يقال Mّق@, ليس ما تناول :@ التعاطيى ٕاّن ويقولون الَعطّية@, وهيى يُعَطي@, Xا Ëºٕا
اAٔمر ٕا� يَسمو أ@نّه أيى ـ أنواط بغ� عاٍط ـ العرب أمثال ومن فsن@/ ظلَم يَتعاطَي

له@/ متعلَّق Aو يتعلّق كالّذيى عنده@, له آلة Aو

ء ãÏ¿وال عاٍط@, فأنا لتأخذه@, يدك مددَت ٕاذا ء@: ãÏ¿ال عطوت ـ ٤٢ ـ اAشتقاق
معطّو@/

عطوت@, من Aٔ@نّه بالواو@, عطاٌو وأصله الَعطاء@, ËºAٕوا ,@Aًما أعطاه ـ صحا
,@Fyم للحركة أaل اGمزة Aّٔن اAٔلف@, بعد جاءتا ٕاذا والياء الواو vّمز العرب أّن Aّٕا
وٕاذا /@ الردايى وأصـله داء الرِّ مثل الياء@, وكذلک الواو@, ع� الوقف يَستثقلون م Øu@Aٔو
من ومyم وِرداءة@, عَطاءة فيقول الواحد@, ع� بتاء ّمزها Ôv من yfم اGاء فzا أ¡قوا
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عطو ٢١٠

سأل وتَعّطي@: واستعطي التثنية@/ ã| وكذلک ورداية@, عطاوة فيقول اAٔصل ٕا� َيرّدها
ويـقال ومَـعاٍط@/ مَعاِطٔي وقوم ِمعطاء@, وامرأة اAٕعطاء كث� ِمعطاء@: ورجل العطاء@/
ÇÎºلة@/ مؤاتـية :@ Òفع� ع� عطَوي وقوس يسـَتصعب@/ nو انقاد ٕاذا :@ Ôالبعـ� أعطَي
وَتعاطاه@: Oدمک@, كان ٕاذا ã	ويُعاطي ã	يعطّي هو ويقال باليد@/ تناولته ء ãÏ¿ال وعطوُت

فيه@/ Oوض أيى كذا يتعاطَي وفsن تناوله@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من النفس ã| ما ÏÉقت[ ء ãÏ¿ل ء ãÏ¾ ٕايتـاء هو اXاّدة@: ã| الواحـد اAٔصل أّن
غ�ها@/ أو عوض أو غرض أو [ليک جهة ٕا� نظر دون من الðام@, أو عظمة

القلب@/ ã| ا�ود صفة من اXنبعثة العطاء ك5ة ٕا� ا�ود@: ã| النظر أّن Fك@

يقابلها@/ ما ٕا� توّجه دون من ا¦ليک جهة ٕا� اGبة@: ã|و

القلب@/ ã| ا�ود ٕا� وا¦ايل اللينة صفة جهة ٕا� السخاء@: ã|و

ã| خصوصيّة ٕا� نظر دون من آخر ٕا� ء ãÏ¾ نقل مطلق جهة ٕا� البذل@: ã|و
عوض@/ ٕا� نظر دون ومن تفّوق@, من الباذل

النفس@/ واقتضاء اAٕيتاء@, قيدان@: اAٕعطاء ã| فيsحظ

:@ ã| Fك ـ مIادفاtا عن Wتازة hالكر القرآن ã| اXاّدة تستعمل اللحاظ وwذا

/@١ . ١٠٨ ـ الكَوثَر أعَطيناَك ٕانّا

/@٥ . ٩٣ ـ ÏÒÈ Òَف� َربَُّک ُيعطيَک وَلَسوَف
/@٣٦ . ٧٨ ـ ِحساباً َعطاًء َربَِّک ِمن َجزاًء
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٢١١ عطو

/@٣٩ . ٣٨ ـ ِحساب ßأمِسکِبغ� أو Ö Ôïفام َعطاؤنا هذا

َعطاء ِمن وهؤOء هؤOء ّد ß Ô̂ ًQُّك ة@/// اÐOخَر أراَد وَمن العاجلََة@/// ُيريُد كاَن َمن
/@٢٠ . ١٧ ـ ظوراً ÒTَربّک َعطاُء كاَن وما َربّک

وبسـط رaته وسعة عظمته مقام ÏÉقت[ اXتعال eا جانب من العطايا فهذه
eا من والعطاء فيه@/ والدقّة # السَّ بقصد ء ãÏ¾ ع� اÌ¾Aٕاف ]ع	 وا¡ساب افاضته@/

ودّقة@/ وحساب ونظم تقدير ع� أ@نّه Aّٕا الك#ياء ÏÉقت[ كان وٕان تعا�

العطاء ك5ة ٕا� ٕاشارة واAٕمساك@, باXّن متعلِّق ِحساب@: ßِبَغ� ـ تعا� قوله وأمّا
التقدير@/ ٕا� Jتاج A اXّن ٕاّن Mيث وسعته@,

/@٢٩ . ٩ ـ صاِغرون وُهم َيٍد َعن زيََة ß
ا ُيعطوا Ø�َح
أنف«Îم@/ ã| والðام تعّهد اقتضاء ع� ٕاعطاؤهم

/@٥٠ . ٢٠ ـ َهدي Ú Ôj َخلَْقُه ء ãÏ Ò¾ ُكلَّ أعطَي الَّذيى ربُّنا قاَل
تعا�@: كقوله اRAية هذه

/@٢ . ٢٥ ـ َتقديراً َره َفَقدَّ ء ãÏ Ò¾ ُكلَّ وَخَلَق
به@/ ´Í½والت اòلق وتبي� بآثاره@, وجوده ٕاثبات بيان مقام ã| ا Øu@أ Aّٕا

/@٢٩ . ٥٤ ـ فعَقر َفَتعاطَي م Ô Ò{صاِح َفناَدوا

ع� يدّل واXفاعلة واختـياره@, اXعاطاة مطاوعة ع� ويدّل تفاُعٌل@, التعاطيى
بـ� الفعل جريان لوازمه ومن العـطاء@, ã| استمرار فاÇXعاطاة ا�ملة@/ ã| اسـتمرار

ومطاوعته@/ العطاء اختيار ã| استمرار والتعاطيى اAٕثن�@/

الناقة, لعقر عطاًء صاِح}م الرجل Gذا أعطوا م Øu@أ ع� يدّل بالتعاطيى فالتعب�
والعقر@/ العطاء بقبول أطاعهم والرجل
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عظم ٢١٢

الكلمة@/ ¼Íاحة وعن التحقيق عن بعيدة اXقام ã| ا¢تلفة فالتفاس�

عليه تدّل اXاّدة وليس ,@ والتعاطيى اXعاطاة آثار من فهو اAٔخـذ@: مفهوم وأمّا
باAٔصالة@/

اقتضاء ع� وخ�ه فيضه ãçيؤ وجّل عّز فٕانه ,@ الُمعِطيى الكرZة@: eا أÊºء ومن
وVده@, وربوبيّته عظمته مقام Mسب خلقه ع� وٕاحسانه رaته ل ØVوي ذاته@, @ك#ياء

اُخر@/ خصوصيّات ٕا� نظر دون من

/@FGوأمثا والباذل ,@ ّ السخيى تعا�@: عليه وA@يطلق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عظم@:

مثل ,@ ÓDتعظ وعظّمته وأعظمتُه ,@oعظ فهو وَعظامة@, ÓFَِعظ ء ãÏ¿ال َعظُم ـ مصبا
والعظمة , Ø#تك فsن@واستعظَم: وتعظّم /@ ÓDعظ رأيته واستعظمته: وفّخمته@/ وّقرته@توق�اً

أ@ك5ه@/ ومُعَظمه@: ء ãÏ¿ال وُعظم الِك#ياء@/

ء ãÏ¿ال مصدر@: فالِعَظم@: وقّوة@/ Ò#ِك ع� يدّل صحيح واحد أصل عظم@: ـ مقا
وَعظمُة واستعظمُته@/ أعظمتُه قلَت عينيک ã| عظُم فٕاذا /@ ÓFَِعظ يعظُم عظُم تقول /@oالعظ

وشّدته@/ لقّوته بذلک يى Ùd معروف@, الَعظم@, الباب ومن مُستَغلظها@, راع@: الذِّ

ـ التعّجب ã| وقوGم مثله@/ والُعظام ,@oعظ فهو ,@ Ô#َك :@ ÓFَِعظ ء ãÏ¿ال َعظُم ـ صحا
مدحاً كان Dف ذلک يكون ا Ø̂ وٕا منقول@, Uفّف هو ا Ø̂ ٕا َعُظم@, ]ع	 بطنُک@: البطُن ُعظَْم
أّوله@, ٕا� وسطه حركة ونقل Hفيفه صّح وبئس@: نعم مذهب ع� كان ما وكّل ذمّاً@, أو
وعظَّمه وأعظم@اAٔمَر الوجُه@وجُهک@/ َحْسُن تقول Hفيفه@, جاز n@يُنقَل@وٕان ُسن ÒJ n@وما
والَعـظيمة الُعظم@/ ËºAٕوا /@ ÓDعظ ه عدَّ واسـتعَظمه@: التبجيل@/ :@oوالتعظ مـه@/ فخَّ أيى
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٢١٣ عظم

الك#ياء@/ والعَظمة@: الشديدة@/ النازلة والُمعظَّمة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

القّوة ã| متفّوقاً يكون ما وهو ا¡ق�@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã| والسؤدد@,

وأقواه عضو أشّد العظم فٕاّن الّلحم@, قبال ã| الِعظام ع� تطلق اXناسبة وwذه
البدن@/ أعضاء من

:@ Ø ã} والرُّ والُعلّو@, فع@, والرَّ عود@, والصُّ ّل@, Ô�وا ,@ Ò#الِك وأمّا

من أو ا�سـميّة جهة من يكون أن من أعّم وهو َغر@, الصِّ نقيض :@ Ò#الِك فٕاّن
الصغر@/ ويقابل وفضيلة@, و¾Ìف علم من معنويّة اُمور جهة

ومقام@/ شأن عظم وهو اAٔجسام@, غ� ã| يكون sلة@: Ò�وا

/@A أم التسفّل بعد Iقّق سواء رفعة@, مطلق والُعلّو@:

غ�ه@/ أو مكان ã| معقول@, أو Tسوس ã| اòفض مقابل والرفعة@:

معنوّية@/ أو ماّديّة اختيارّية@, تدرNيّة رفعة :@ Ø ã}والّر

التسفّل@/ بعد وهو اGبوط@, مقابل عود@: والصُّ

اòلق من سواه من ع� وقدرة قّوة اXتفّوق وهو تعا�@: eا أÊºء من oفالعظ
وحق�اً@/ متصاغراً عنده كّل يكون Mيث مطلقاً@, أbع�

/@٢٥٥ . ٢ ـ oالَعظ Ø ãالَع� وهَو Fحفُظه يؤوُده Oو
/@٤ . ٤٢ ـ oالَعظ Û ãالَع� وهَو رِض َOٔا ã| وما واِت مى السَّ ã| ما لَُه

/@٧٤ . ٥٦ ـ oالَعظ َربّک ßËºبا َفَسبِّح
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عظم ٢١٤

/@٣٣ . ٦٩ ـ oالَعظ باِ� يُؤِمُن O كاَن ٕانَُّه@
تناسبه@وتتحّصل@باقتضائه@وبسببه@, لتثبيت@أمور اXوارد هذه ã|@ËºAٕا هذا فذكر

به@/ اAستبعاد ويرفع

ا¡افظيّة عن اAستبعاد يرفع القّوة@: ã| الكّل ع� والتفّوق اXطلقة العظمة فٕاّن
الكفر@/ وقبح التسبيح ولزوم واXالكيّة

Mسب اXوارد سائر ã|و اXتـعال@/ eا هو ا�هات@: bـيع من اXطلق oفالعظ
ذو ,@oَعظ َعذاٌب ـ ã| Fك نوعه ٕا� وبالنسبة اòاّص اXوضوع وباقتضاء اXورد ذلک
,@oالَعـظ ُ Çòزيى ا ,@oَعظ يوٌم ,@oَعظ بسحٍر ,@oالَعظ الفوُز ,@oَعظ أجٌر ,@oَعظ َفضٍل

/@oالَعظ نُث ß¡ ا ,@oَعظ ُخُلٍق لََع�× ,@oالَعظ النبأ عن ,@oَعظ wتاٌن ,@oالَعظ الَعرُش

الصغ�@, يقابله الكب� فٕاّن الكب�@, من درجة وأرفع مرتبًة أقوي oالعظ ٕاّن Øjoالعظ فذكر العظمة@, مفهوم Iقّق من أهون وهذا الك#, مفهوم يتحقّق غر الصِّ وبانتفاء
Fك والك#@, الرفعة مطلق فيه يراد مورد ã| Aّٕا الكب� يذكر Aو رفيعة@, مرتبة ع� يدّل

َكب�ُهم@/ َفعله َبل @ُكم@, Ôَلكب� ٕانَُّه كب�اً@, َلعناً@ كب�اً@, ِجهاداً@ َكب�@, َشيٌخ وأبونا ـ ã|
يتبع فيه والقّوة الضعف بل ا¡يوان@, من جزء أشّد عظام@, bعه الَعظم@: وأمّا
الّرأُس وkشـَتَعَل ã Ù+ِم العظُم وَهَن ã Ùæ ٕا َربِّ زكريّا@: قال Fك عظامه@, ã| والشّدة الوهن

َشيباً@/

الِعَظم@/ مصاديق من ا�ّثة@: ك# مع العظام ã| والصsبة

/@١٦ . ٣٧ ـ بعوثون Ò ÒX ٕانّا أ وِعظاماً تُراباً وُكنّا ِمتنا ذا@ إٔا
/@٤٩ . ١٧ ـ بعوثون Ò ÒX أئنّا وُرفاتاً ِعظاماً إٔاذا  ُكنّا

/@١١ . ٧٩ ـ ة ÒÌ ßºخا ةٌ كرَّ ٕاذاً@ ِتلَک رةً ß ÒK ِعظاماً إٔاذا  ُكنّا
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٢١٥ عظم

/@٧٨ . ٣٦ ـ oَرم وهيىَ الِعظاَم ييى ÔJ َمْن قاَل
كاXاّدة فهيى وا�دران@, باAٔعمدة البنيان قوام أّن Fك بالعظام@, ا¡يوان قوام فٕاّن

/@ ÓF Ò¡ الِعظاَم فَكَسونا ـ كالصورة اللحم أّن Fك اAٔصيلة@,

/@Fyم اXرّكب ا£موع زوال يsزم Fyم كّل فزوال

والِب�@/ الَفّت والنَّخر@: والفّت@/ Ì»والك بالِب� ء ãÏ¾ Iّول والرفت@:

الدنـيوّية@, اXاّدية ا¡ياة من عليه هم ما ع� ã	مبت هذا حgهم أّن �O@Aو
اAٕنسان جعل به الّذيى الروح وعن اAٕنسان حقيقة وعن الروحانيّة ا¡ياة عن غافل�
يلبس Øj Oلع Øj يُلبَس كلباس Ø ãæسدا�ا فالبدن ـ آَخر َخلقاً أنشأناُه Ú Ôj ـ آخر خلقاً

ألطف@/ لباس

خلق ٕا� خلق من يتحّول ã	التكوي مس�ه ã| اAٕنسان بأّن يتوّجهوا أن وAزم
ومنه ا¡يوان@, لباس ٕا� ومنه النبات@, ٕا� ا�Fد لباس من Aًمتحّو كان وقد جديد@,
أن ٕا� اُخر@, nعوا ٕا� بعد من يتحّول Øj ,@ Ø ãæنساAٕا الروح بنفخ اAٕنسانيّة لباس ٕا�

الصمد@/ eا ٕا� يرجع

وِر الصُّ ã| ُينَفُخ يوَم َجديداً@, َخلقاً بعوثون Ò ÒX ٕأنّا أ َخلَقه@, ÒãÏ ß»وَن Qًََمث َلنا وÍÒÈَب
¿Ìالُمجِرمين@/ ÒLو

ق ]ع	@اXتفوِّ عّز@وجّل, eا قلنا@ٕاّن@العظo@من@أÊºء العظَمة: من َنصيُب@العبد وأمّا
والعلم@/ القدرة آثار من الصفة وهذه /@ Ó	ومع ظاهراً والسؤدد القّوة من سواه من ع�

,@Aًsوج Aًاb eا بصـفات يتّصف وأن A@بّد تعا�@: eا من اXتقّرب والعـبد
اتّصف فٕاذا اXاّدية@, القوي جهة ومن البـدن ã| A النفس ã| هو ا Ø̂ ٕا اAتّصاف وهذا
هذه ã| oعظ فهو اAّتصاف@: حّق وجّل عّز eا صفات من صفات أو بصفة العـبد

الصفة@/
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عفريت ٢١٦

تعا�@: قوله مع	 وهذا

/@٤ . ٦٨ ـ oَعظ ُخُلٍق لََع�× وٕانََّک
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عفريت@:

نـبت@/ ـ@ ãæوالثـا اAٔلوان@/ من لون ـ فاAّٔول معاٍن@: وله صحيح@, أصل ـ مقا
واAٔصل ا¡يوان@/// خلق من ء ãÏ¾ ـ واòامس زمان@/ ـ والرابع وقّوة@/ شّدة ـ@ والثالث
ويقال بالشيطنة@, يوصف الَعفارة@, Ø�َب ِعفٌر رجل اòليل@: قال والقّوة@/ @الشّدة ـ الثالث
وٕان الظريف@, الكيِّس ٕانّه ويقال والَعفاريت@/ الَعفارية وهم وِعفريت@, ِعفِريَة شيطان
ِعـِفّر لsٔسـد@: يقال والَبسالة@, الشّدة من اُخذ ا Ø̂ وٕا ا¦ّرد@, وهو وأعفار@, فِعفر شئَت

أيى َعـفرناة@, ولبُـَؤة ,@ Òæَعَفر وأسد الِعِفّرون@, وهم ين@, ِعِفرِّ للخبيث ويقال /@ Òæوَعفر
شديدة@/

ومثله اXنَكر@, اòبيث الرجل النِّفرية@: الِعفرية :@ ّ اAٔصمعيى ـ ٣٥٢ . ٢ الxذيب
ُخبث مع فيه الُمبالِغ اAٔمر ã| النافذ الِعفريت ـ ا
ّن ِعفريتمن َعِفرة@/ وامرأة الَعِفر@,

واحد@/ ]ع	 وُعفارية@: وِعفِرية وِعفريت ِعفر رجل يقال وَدهاء@,

ã| وعـَفـره الزرع@/ سقÇzا َسـقية أّول أيضاً@: والَعَفـر الIاب@/ الَعَفر@: ـ صحا
البياض@/ بالشديد وليس اAٔبيض واAٔعفر@: اaAٔر@/ الرمل واAٔعفر@: مّرغه@/ الIاب@:
اÇòبيث الرجل والِعفـر@: الّذ@كر@/ اòـVير والِعفر@: النار@/ منه يقدح شـجر والَعـفار@:
فـsن يقال الُمبالغ@/ ء@: ãÏ¾ كّل من الِعفريت عبـيد@: أبو@ قال ِعفرة@/ واÇXرأة /@ الداهيى
اAٔسـد من القفا َشعرة والُعفَرة@: الداهية@/ والِعفِرية@: ِنفرية@/ وِعفِرية ِنفريت@, ِعفريت
شديدة@, :@ Òæَعَفر ولَبوَءة راش@/ ßGا عند يافوخه ٕا� يرّدها ã$ّال وهيى وغ�Yا@/ والديک
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٢١٧ عفريت

قوّية@/ َعفرناة@: وناقة بسفرجل@/ لsٕ¡اق واAٔلف والنون
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن معنويّاً/ أو ماّديّاً @تسفّل, ã| حّدة هو اXاّدة@: ã| أّن@اAٔصل@الواحد
اAٔسد من القفا وَشعر اAٔرض@/ تراب ووجه داهية@/ ã| وحّدة وخبث@/ شيطنة ã| شّدة

وهكذا@/ الIاب@/ ولون وا¡ّدة@/ الغضب عند يعلو وهو ل ØVتXا والديک

والشّدة ا¡ّدة ã| زيادة ع� يدّل والزيادة@, والياء الك«Ìة ]ناسبة والِعفريت@:
الرديئة@/ واAٔفكار ا¡يل ã| بقّوة التسفّل@, ã|

اòبيثة@/ واRAراء والشيطنة ات ØYالتو ã| شديداً كان ٕاذا ِعفريت@, رجل يقال@:
وقّوة@/ وشّدة حّدة له كان ٕاذا عفريت@, وجّن

ٕاليه@/ نسـب ٕاذا العفـريت مفهوم فيشـتّد ف�@: السُّ اXلكوت من ا�ّن كان وØXا
اXوارد@/ باختsف خصوصيّاته Hتلف فاXاّدة

وقـيل@: الIاب@, وهـو الَعَفر كلون لونه الّذيى ãMالظ اللسـان@: ã| Fك واليعفور
البـقرة ولد واòشف@: باAٔرض@/ لزوقـه وك5ة لصـغره بذلک يى Ùd ِشف@, Òòا اليعفور

الوحشية@/

ٌّ لََقِويى َعلَيه ã Ùæ وٕا َمقاِمک ِمن تَقوَم أن قبَل بِه آتيَک أنا ـنِّ ß
ا ِمَن ِعفريٌت قاَل
/@٣٩ . ٢٧ أم1ـ

القـوي فـوق وقـدرة قّوة ع� يتوقّف وٕاحضاره العرش@/ ٕا� يرجع الضم�
الطبيعّية@/

القُوي ع� قة متفـوِّ وقدرة قّوة Gم اXلكوت@: nعا من كوuم بسـبب وا�ّن

www.attaweel.com



عّف ٢١٨

ع� فائقون وهم اXاّدة@, nعا من وأنفذ وأقوي ألطف عاXهم Aّٔن الطبيعّية@, الب¿Ìيّة
/@ ّ لََقِويى َعلَيه ã Ùæ وٕا ـ قال Fك منه@, Ì¿الب يتمكّن A ما فzا ويعملون اXاّدة@,

وأمّا القوّية@, اللطيفة وفطرته وخلقته عاXه ÏÉقت[ العفريت@: من العمل وهذا
ÏÉفبمقت :@qطَْرُفک ٕاليَک َيرتدَّ أن َقبَل بِه آتيَک rأنا الكتاب من علم عنده مَن عمل

اGAّٕية@/ الروحانيّة والقّوة اAٕرادة قدرة

ã| حركة أّول اXقام من القـيام فٕاّن الطرف@, وارتداد القيام العمل�@: ويناسب
العمل@/ من قطعة فهو فيه@, ال¿Ìوع ã| به تبتدٔي العمل

ّ قهريى الع� ã| جريان وهو اAختيار@, عن خارج أمر فهو الطرف@: ارتداد وأمّا
واAٕرادة , ãMالقل والقصد Ø ã	الباط التوّجه آية فهو كان@باAٕرادة@: وٕاذا الدم@/ جريان ã| Fك@

العمل@/ قبل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عّف@:

ع� داّل واRAخر القبـيح@, عن الكّف أحدYا صحيحان@: أصsِن عّف@: ـ مقا
يَِعّف عفَّ وقد وَعفيف@/ َعّف ورجل /@ A@ينبغيى ØFع الكّف الِعّفة@: ـ فاAّٔول ء@@/ ãÏ¾ قلّة
الُعفافة@/ أيضاً وهيى الÍÚÉع@, ã| éّالل بقيّة الُعفَّة@: ـ ãæالثا واAٔصل وَعفافاً@/ وَعفافة ِعفّة

الُعفافة@/ سقيتُه فsناً@: َعففت

عفيف@/ فهو عنه@, امتنع وَعفّاً@: ِعفّة ÍÈب باب من يَِعّف ء ãÏ¾ عن عفَّ ـ مصبا
ويتعّدي كذلک@/ وتعفّف َعّفـة@, وامرأة َعفٌّ ورجل عّف@, مثل اXسـألة عن واسـتعّف

وأِعفّاء@/ أِعفَّة العفيف وbع ٕاعفافاً@/ eا أعفّه فيقال باAٔلف

كّف@/ الدنّية@: واAٔطFع ارم Ò¤ا عن عفَّ وNمل@/ J@Aّل ØFع الكّف الِعّفة@: ـ لسا
عن الكّف وهو الَعفاف@, طلب واAسـتعفاف@: /@eا يُِعفُّه يسـتعِفف مَن ـ ا¡ديث ã|و

www.attaweel.com



عّف

والُعّفة@: ء@/ ãÏ¿عن@ال والVاهة طلب@الص# ا¡رام@والسؤال@من@الناس@/@وقيل@اAستعفاف:
الÍÚÉع@/ ã| مث الرَّ بقيّة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

النفسانّية@/ و¾Îواته [ايsته عن النفس حفظ هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
والعصيان@/ اsòف يوجب ØFوع ا¤ّرمات عن النفس حفظ التقوي أّن Fك@

اòارج@/ ã| يكون ]ا والتقوي النفس@/ ã| يكون ]ا يتعلّق فالعّف

الفق�@: ã| فالتعفّف واXوارد@, اAٔشخاص باختsف Hتلف النفسانيّة وا¦ايsت
A@يظهر Mيث و¾Îواته@, [ايsته عن القلب وحفظ له@, Ì Ø»يتي ]ا بالقناعة يتحّصل ا Ø̂ ٕا

خsف@: منه
/@٢٧٣ . ٢ ـ التَّعّفف من أغنياء ا
اهُل م Ô Ô{س ÒJ ذين@/// الَّ ِللُفَقراء

¾Îواته@/ عن حفظ أيى ومطاوعته@, العفاف اختيار والتعفّف

بسعة مyا يتمكّن ã$ّال ال¿Îوات عن وحفظه النفس بضبط :@ Ø ã	الغ ã| والتعفّف
عنده@: اAٔسباب ووجود اXال

/@٦ . ٤ ـ باXعروف فليأ@كل فق�اً كاَن فليستعِففوَمن غنيّاً كاَن وَمن

نفُسه@/ يشxيى ØFوع واAٔ@كل اAستفادة عن نفسه Jفظ أيى

بصـوم Zكـن@, وسـيلة ّ بأيى شـهوته عن النفس بكّف النِّـكاح@: ã| والتعفّف
وفكر@: وذ@كر وعبادة وان½Íاف

/@٣٣ . ٢٤ ـ َفضله ِمن اُ� م Òzُيغن Ø�ح ِنكاحاً NOدوَن الَّذيَن ولَيستعِفف

الðيّن من نفوÎºّن تشxيى ØFع النفوس Mفظ النِّسـاء@: من للقواعد والتعفّف
ينة@: للزِّ واAٕبداء واAنكشاف ج Ø#والت
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عفو ٢٢٠

/@٦٠ . ٢٤ ـ نَّ ÒG Õخ� َيستعِففَن وأن بِزينٍة جاٍت Ù5ُمت Òغ� ّن Òwِثيا َيضعَن أن
ØFع أو J@Aّل@, ØFع أو ,@ A@ينبـغيى ØFع أو القبـيح@, عن بالكّف اXاّدة@: فتفسـ�
تفاسـ� غ�ها@: أو الVاهة@, أو الص#@, أو السؤال@, عن أو ا¡رام@, عن أو N@Aمل@,

ذ@كرناه@/ ما ا�امع واAٔصل تقريبّية@/

من حاله@: Mسـب كّل ã| له@, الصا¡ة غ� [ايsتـه عن النفس كّف فالعّفة@:
جاهل@/ أو nعا ,@ Ø ã	غ أو فق� مِسّن@, أو شاّب امرأة@, أو رجل

ما فكأّن يَُعّف@, ما ]Çع	 كاللُّقمة فُعلَة الÍÉع@: ã| éالل بقيّة ]ع	 الُعفَّة وأمّا
ٕا� éاللّـ [ايل مع الّرمث@, عن ويعـفّه الÍÉع Jفظـه الÍÉع@: ã| مث الرَّ بعد Jيب

اòروج@/ جريان ã|و الرمث حال ã| الÍÉع ã| فظ ÔJ بل واòروج@, الرمث
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عفو@:

يستعمل الر´@, وعفته درس@, :@ باXدِّ وعفاًء وُعفُّواً َعفواً يعفو اVXُل عفا ـ مصبا
كأ@نّک أسقطته ا¡ّق@: عن وعفوُت ذنوبک@/ Tا أيى عنک@, eا عفا ومنه ياً@, ومتعدِّ Aزماً

وهيى منه@, Ëºٕا والعافية اAٔسـقام@/ عنه Tا :@eا وعافاه عليه@/ هو الّذيى عن Tـوتَه
والعاِقبة@/ ة ß]اòوا الليل@, نُشوء ]ع	 الليل@, ناِشئة ومثله@: فاعلة@, ع� جاءت مصدر
Aو يتعّدي ته Ø5ك وعفوته@: ك5وا@/ أيى عفوا@, Ø$ح ـ التVيل ã|و ك5@/ ء@: ãÏ¿ال وعفا
وعـفيته عفواً أعفوه الشـعَر وعفوت أعفيته@/ فيقال@: باGمزة أيضاً ويتعّدي يتعّدي@,
Nوز ـ@ اللِّحيى واعفوا الشوارَب اُحفوا ـ@ ومنه ويطول@, يك5 Ø$ح تركته َعفياً@: أعفيه
من واسـتع� فضل@, ء@: ãÏ¿ال وعفا سألته@/ الرجل@: وعفوت ورباعيّاً@/ ثsثياً استعFله

فأجابه@/ الIك طالب فأعفاه@: اòروج
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٢٢١ عفو

Øj طـلبه@/ ع� ـ واRAخر ء@, ãÏ¿ال ترك ع� أحدYا يدّل أصsن عفو@: ـ مقا
وذلک خلقه@, عن eا عفو الَعفو@: ـ فاAّٔول اXع	@/ ã| تتفاوت A كث�ة فروع ٕاليه يرجع
فقد فIكتَه عقوبة استحّق من وكّل اòليل@: قال منه@/ sًفض يُعاق}م sف ٕايّاهم تركه
ء ãÏ¿ال عن اAٕنسان يعفو أن يكون وقد صحيح@, اòليل قاله الّذيى وهذا عنه@/ عفوَت
عن تعا� eا دفاع العافية@: الباب ومن استحقاق@/ عن ذلک يكون Aو الIك@, ]ع	
عافاه@/ ]ع	 eا وأعفاه معافاة@, يعافيه وهو مكروهة@, من تعا� eا عافاه تقول العبد@/
درس@, عفا@: قوÇGم فأمّا منه@/ يُعفيک أن أمراً يكلِّفک من ٕا� تطلب أن واAستعفاء@:
ومن اAٔيّام@/ مرور ع� فيخ� وA@يVل يُتعهَّد sف يIُك ء ãÏ¾ أ@نّه وذلک هذا@, من فهو
كان وٕان الشتيمة@, ã| ذلک يقال الIاب@, هو قوم فقال الَعفاء@, عليه ـ قوGم الباب هذا
قول الطلب@: معناه الّذيى اRAخر واAٔصل Ìناه@/ Ø»ف الّذيى اXع	 ع� فهو الدروس العفاء
كان فٕان وفضله@/ معروفه طلبت ٕاذا فsناً@, اعتفيت اXعروف@, طsّب الُعفاة ٕاّن òليل ا

الّذيى هو العفو أّن وذلک الIك@, وهو مع	 ٕا� يرجعان فاAٔصsن العفو هو اXعروف
به@/ يُسَمح

رغـيفاً فأ@كلُت ã$بي دخلُت ٕاذا صـفوان@: وقال الIاب@/ الَعفاء@: عفا@: ـ صحا
والِعـفاء واsÇGك@, الدروس عبيد@: أبو وقال الَعـفاء@/ الدنيا فَع� ماًء عليه Ìبت Ò¾و
اAٔرض والَعْفو@: ِعفاء@/ ذات ناقة يقال البَع�@, وَوَبر النَّعام ريش من ك5 ما :@Ì»بالك
ا�Çحش :@Í½بالق والَعفا الثsث با¡Çركات والعفو آثار@/ wا وليست توطأ n الُعفل

منه@/ ã	دع أيى اòروج من ã	 وأعفِ النفقة@/ عن يفضل ما اXال@: وَعفْو ا¡Fر~@/ �ولد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

النظر ãÏÉيقت مورد ã| ء ãÏ¾ عن النظر ¼Íف هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
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عفو ٢٢٢

ٕاليه@/ والتوّجه

وعن العقاب@, وعن اòطيئة@, وعن الذنوب@/ عن النظر ¼Íف مصاديقه@: ومن
وهكذا@/ به@, التعلّق وعن ٕاليه@, واAهBم التوّجه وعن والضبط@, التكث� وعن العمل@,

لوازم fن والطلب@: واsGك@, والفضـل@, والتطّول@, ,@ Ø5والتكـ اAندراس@, وأمّا
النظر ¼Íف فٕاّن وموضوع@/ مقام اقتضاء وMسب مورد ã| مyا كّل وآثاره@, اAٔصل
وعن ها@/ Ø5وتك تطّوGا يوجب والوبر@: الشـعر وعن اندراسـه@/ يوجب العFرة@: عن

وهكذا@/ واXعنوّية@, العلم ٕا� التوّجه يوجب اXاّدّية@: اAُمور

عyا@/ النظر ي½Íف ØFf واAٔرض@: النفقة وفضل الIاب وأمّا

ء@/ ãÏ¾ عن والتخلية اليد رفع الIك@: أّن وسبق

/@sًزائ ء ãÏ¿ال جعل وا¤و@:

العفو@/ بعد ويذكر ء@, ãÏ¿ال أثر Tو والغفر@:

استعFله@/ وعدم ُسدًي ء ãÏ¿ال ترك واYAٕال@:

اختيار@/ sوب دفعة نزوٌل قوط@: والسُّ

/@�O@A Fك wا@, العفو تفس� A@تناسب ãæعاXا فهذه

وغـّض العبيد خطايا عن النظر ¼Íف فٕاّن الَعفُّو@, وجّل@: عّز eا أÊºء ومن
/@ ãوا�Xا oش أحسن ومن الكرام@, صفات أعّز من الضعفاء@: ذنوب عن Í½الب

/@١٤٩ . ٤ ـ َقديراً َعُفّواً كاَن ا� فٕانَّ ُسوء َعن َتعفوا أو

/@٩٩ . ٤ ـ َغفوراً َعفّواً ا� وكاَن م Ôyَع يَعفَو Ïا�أن Ò»َع
/@١٨٧ . ٢ ـ َعنكُم وَعفا َعَليكُم َفتاَب

/@١٤ . ٦٤ ـ oَرح َغفوٌر ا� فٕانَّ وتغِفروا وَتصَفحوا َتعُفوا وٕان
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٢٢٣ عفو

/@١٠٩ . ٢ ـ بأمره ا� Ò ãçيأ Ø�َح واصَفحوا فاعُفوا
ب� Dف هو ا Ø̂ ٕا اXع	 وهذا ء@, ãÏ¿ال جانب ٕا� وعدول ان½Íاف هو والصفح@:

النظر@/ ¼Íف مطلق العفو فٕاّن والغفر@, العفو

التـوبة@, وقـبول للـغيظ@, الكَظم التوبة ومثل والغفر@/ العفو قبل التوبة أّن Fك@
عفواً@: ãÏÉيقت ما وكّل با¡سنة@, السيّئة وتبديل

/@١٣٤ . ٣ ـ النّاِس َعِن Ò1والعاف الَغيَظ Ò1الكاِظم

/@٢٥ . ٤٢ ـ السيِّئاِت َعِن ويَعفو ِعباده َعن التّوبَة َيقبُل الَّذيى وهَو

/@٩٥ . ٧ ـ عفوا Ø�َح َسنََة Ò¡ ا السيِّئة َمكاَن لنا َبدَّ Ø Ôj
اAقتضاء يوجد n دام وما اAقتضاء@, وجود ٕا� Jتاج اAُمور كسائر العفو فٕاّن

العفو@/ ¡وق A@يصّح اXناسب@:
/@٢١٩ . ٢ ـ الَعفَو ُقل ُينِفقون ماذا وَيسألونََک

النظر ¼Íف والعفو@: آخر@/ شخص ملک ٕا� ملكه عن ء ãÏ¾ ٕاخراج اAٕنفاق@:
هو شـخص ٕا� اAٕنفاق من مرتبـة فأقّل اAٕنفاق@, من مرتبة أقّل وهذا ء@, ãÏ¾ عن
وقصد النـيّة سوء عن النفس وحفظ خsف@, أو تقصـ� أو خطأ عن النظر ¼Íف
َعِن Ò1والعاف ـ �òا وٕايصال اAٕنفاق قبل يتحقّق ا Ø̂ ٕا اXع	 وهذا ٕاليه@, بالنسبة السوء

اس@/ النّ

أعّم@, العفو فيكون اAٕنفاق@, sRف غنيّاً@, أو فق�اً فرد لكّل Ì Ø»مي هذا والعفو
حقّاً@/ أو Aًما ء ãÏ¾ ّ أيى عن النظر ¼Íف مطلق Aٔ@نّه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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عقب ٢٢٤

عقب@:

وهيى القـدم@, مؤّخر والَعِقب@: الَمفاصل@/ أطناب من اAٔبيض الَعَقب@: ـ مصبا
عاقبة@, له وليس الولد@, وولد والولُد أعقاب@/ وا�مع جائز@, للتخفيف والسكون ,@aاُن
كّل وعاِقبة تعقيباً@/ وعقّبَه عاقَبـه@/ فقد ء ãÏ¾ بعد جاء ء ãÏ¾ وكّل نسل@/ له ليس أيى
رسول يى Ød ومنه بعده@/ جئُت وعقوباً@: قَتل باب من عقباً زيداً وعقبُت آخره@/ ء@: ãÏ¾

بعدهم@/ جاء أيى اAٔنبياء@, من قبله كان من عِقب Aٔ@نّه العاِقب@, �ص~ eا

بعد وٕاتيانه ء ãÏ¾ تأخ� ع� يدّل ـ أحدYا صحيحان@, أصsن عقب@: ـ مقا
َيعُقب ء ãÏ¾ كّل اòليل@: قال ارتفاع@وشّدة@وصعوبة@/ ع� يدّل ـ واAٔصل@اRAخر غ�ه@/
َخر, RAَعَقب@ا مÏÉ@أحدYا ٕاذا ار Øyاللّيل@وال كقولک@خَلف@Oلف,@]Vلة عقيبه, شيئاً@فهو
وُعـقوبة مُـعاقَبة الرجَل عاقبت الباب@: ومن الyاَر@/ الليُل عَقَب يقال عقيبان@/ وYا
ثأره, اُدرك الّذيى واXعاِقب: الذنب@/ ãçوتأ تكون@آخراً ا Øu@Aٔ@عقوبة يت Ø Ôd ا Ø̂ وٕا وِعقاباً,
ا�بل@, ã| طريق فالَعَقبة@: ـ اRAخر اAٔصل وأمّا ذ@كرناه@/ الّذيى للمع	 بذلک يى Ød ا Ø̂ وٕا
تُطويى Bالب :@ Ø ãèعراAٔا ابن شّدة@/ أو علّو فيه ء ãÏ¾ كّل هذا ٕا� رّد Øj ِعقاب@, وbعها

فهيى بعض@, فوق بعضه يكون طريق وكّل خلفها@/ من Mجارة أواخرها وهيى فُيعقب@,
أعُقب@/ وbعه وقّوtا@, لشّدtا بذلک يت Ùd الط�@, من الُعقاب الباب@: ومن أعقاب@/

أيى له@: َعِقب A وقوGم العرب@/ تؤنّثه القدم@, ر مؤخَّ الَعِقب@: ـ ٢٠٢ . ١ الع�
انث	 Øj وجه ã| أخذ أيى وعِقَبـْيه@, َعِقبه ع� فsن Øو� وتقول َذ@كر@/ ولد له يبَق n
َعِقب يتبع الّذيى والُمعقِّب@: وجٍه@/ أو أردتَه أمر من راجعاً ان½Íافک والتعقيب: راجعاً@/

Lوه@/ أو حّق طلب ã| ٕانسان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٢٥ عقب

والتحقيق@:

به@, sًمتّص وَخلفه ء ãÏ¾ َظهر ã| ء ãÏ¾ وقوع هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
/@sًمنفص أو sًمتّص كونه من أعّم لف Òòا بأّن لف@: Òòا عن ويفIق معنويّاً, كان@أو ماّدياً

وأوAده والولد جل@/ الرِّ َعِقب جهة ã| وهو القدم مؤّخر الَعِقب مصاديقها@: ومن
ء ãÏ¾ بعد ãçيأ ء ãÏ¾ وكّل آخره@/ ã| الواقعة ء ãÏ¾ كّل وعاقبة بعده@/ الواقعة اXتأّخرة
ã| تقع ã$ّال والَعقَبة والعصيان@/ الذنب تلحق ã$ّال والعقوبة كاXتّصل@/ أو sًمتّص آخر

استعارة@/ يشاwه ما ã| وتستعمل القدم@/ من كالَعِقب أطرافه ã|و ا�بل منxي

عـ� ويدّل اXـفاَعلة@, من مصدر كالِقـتال والِعقاب صفـة@/ ِشن Òòكا والَعِقب
آخـر@/ ء ãÏ¾ عِقب ã| نفَسـه أو شخص أو ء ãÏ¾ جعل والتعقيب التعّقب@/ اسـتمرار

ء@/ ãÏ¾ عقب ã| يقع ما والعاقبة

/@٧٣ . ٣٧ ـ الُمنَذرين عاِقبَُة كاَن َكيَف فانظُر

انxاء يراد ـ اAُمور عاقبة للتقوي@, والعاقبة ,@� ßXالظا عاقبة ب�@, اXكذِّ عاقبة
العواقب@/ تلک ٕا� اXوضوعات هذه

أثره@/ من القلب ã| ]ا أو به sًمتّص جريان@, ع� يIّتب ما فالعاقبة

مذّكر A ب� Ô¡كا مؤنّثة صفة أو /@Ëºٕا باللفظ@, A Ó	مع الُعقبان مؤّنث :@Mوالُعق
Gا@/

/@٢٤ . ١٣ ـ الّدار Ò8ُعق َفِنعَم Ôk Ò5َص ا ß[ َعَليكُم َسQٌم
/@٤٣ . ١٣ ـ الّدار Ò8ُعق Xن الكّفار وَسَيعلَُم

علzا@/ اIXتّبة وهيى اXاّدّية@, اXعيشة هذه ومنxي الدنيا الدار عاقبة أيى
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عقب ٢٢٦

يفهم واAمتداد الصعبة@, اXمتّدة الطرق من ا�بل تكّون من يتحّصل ما والَعَقبة@:
كاXتعاقب ليس فيه يتعاقب ما فٕاّن ا�بل اقتضاء من والصعوبة الفتحات@/ ãتوا� من

اAٔطناب@/ ع� الَعَقب يطلق اXناسبة وwذه ال«Îلة@/ اAٔرض ã|
/@١١ . ٩٠ ـ kلَعَقبَة ما أدريىَک وما الَعَقبََة kقتََحم Qَف

السالک يتحّمل أن وAزم وزaة@, شّدة فيه صعب العقبة ã| السلوك أّن فgا
يوم ã| وٕاطعام الرقبة فّک كذلک ا�بل@: أع� ٕا� ãJيرت أن ٕا� والشّدة الصعوبة هذه
واللقاء@, واZAٕان الgال مراحل ٕا� السلوك ã| شديد صعب wا فالعمل َمسغبة@, ذيى

وعsئقها@/ الدنيا Tبّة قطع ٕا� Jتاج فٕانّه

وجارياً مIتّباً ء ãÏ¾ جعل ع� تدّل والتعقيب@: واAٕعقاب واXعاقَبة والِعقاب
الفعل وصدور الفاعل ٕا� النسـبة جهة ٕا� اAٕفعال ã| والنظر آخر@, ء ãÏ¿ل ومتعاقباً
استمرار جهة ٕا� اXفاعلة ã|و باXفعول@/ وتعلّقه الفعل وقوع جهة التفعيل@ٕا� ã|و منه@/

الفعل@/

/@٦٠ . ٢٢ ـ ِبه عوقَب ما ثل ß[ عاَقَب وَمن ذلَِک

/@١٢٦ . ١٦ ـ ِبه Ôrعوقب ما ثل ß ß[ َفعاقبوا Ôrعاَقب وٕان
/@١٩٦ . ٢ ـ العقاب َشديُد اَ� أنَّ

اAستمرار@, مع وا�زاء النتيجة وسـوء العاقبة من للعمل ما ٕاجراء فاXعاَقبة@:
ا�زاء@/ مñان Ørي أن ٕا� يستمّر الِعقاب فٕاّن

/@٧٧ . ٩ ـ م ßwُقلو ã| ِنفاقاً م Ò{فأعَق
جانب من صادراً علzا يIّتب أعGFم وجزاء أمرهم عاقبة النفاق جعل يراد

تعا�@/ eا
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٢٢٧ عقب

/@١٠ . ٢٧ ـ ف Ò ÒH OÏºمو يا ُيعّقب Ònو ُمدِبراً Ø>َو
/@٤١ . ١٣ ـ gÔه ß¡ ُمَعقَِّب O كم ÒJ واُ�

/@١١ . ١٣ ـ َخلفه وِمن 1َيديه بَ ِمن باٌت ُمَعقِّ لَُه

Aٔحد ليس اXطلق ا¡ا@كم وهو اXقصود@/ هو ما ليُنتج عمله عاقبة ِر ÔN nو أيى
جهر القول@أو ØÌºأ وXن نظره@/ ã| Tدودة ونتائج بعواقب يقيّده حgه@أو ã| يعاقبه أن
وحاAته@, وجوده عِقب ã|و أموره عِقب ã| وكانوا Jفظونه أطرافه ã| معقّبات مyم

له@/ أعقاباً Nعلون أيى

كلّها والَعِقب@: والُعقَبة@, والعاقبة@, والُعقبان@, ,@Mوالُعق الُعُقب@, وكذلک والُعْقب@:
واXتعّقب@: الَعِقب ]ع	

/@٤٤ . ١٨ ـ وَخ�ُعقباً َخ�ثواباً هَو ا¡ّق � الوOيُة هنالَِک
/@١٤٤ . ٣ ـ َشيئاً اَ� ØÍ ÔÉ يَ َفلَن ينقلبَع�َعَقبيه ومن

/@٤٨ . ٨ ـ ٌء بريى ã Ùæ ٕا وقاَل َعَقبيه Òنكَصَع� الفئتاِن تَراَءت ØFفل
/@٦٦ . ٢٣ ـ َتنِكصون أعقاِبكُم Òَع� Ôrفُكن َعَليكُم Òُتت� ãçكاَنتآيا َلَقد

/@٧١ . ٦ ـ ا� َهدانا ٕاذ َبعد أعقاِبنا Òَع� ونَُردُّ
/@٢٨ . ٤٣ ـ َعِقبه ã| باقية كلمًة وَجَعَلها@

ُنب@, Ô�وا لب والصُّ ِشن Òòكا مش}ة صفات والُعُقب@: والُعْقب الَعِقب أّن الظاهر
من أزيد الك«Ìة ]كان اAّٔول ã| والثبـوت والتعّقـب@, التأّخر بصفة اXتِّصـف ]ع	

اRAخرين@/

زيد رجع فيقال@: اAٔمام@, قبال لف Òòا هو اòارجّية@: اAٔعيان ã| الَعِقب ٕان Øj
اXتأّخر هو اXتجّددة@: وا�ريانات اAٔفعال ã|و خَلَفه@/ يراد زيداً@, وعَقْبُت عِقبه@, ع�
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عقد ٢٢٨

فيه@: اXقابلة وجهة ومبدأه الفعل وجه فٕاّن والفعل@, ا�ريان [اميّة بعد يكون A الّذيى
الصورت�@/ ã| واحد مفهوم فالعِقب وعقبه@/ خلفه جهَة انxاؤه فيكون ابتداؤه@/ هو

ِرجٍل لكّل عِقب� لsٕنسان فٕاّن التثنية@: بصيغة عقبيه ع� ـ تعا� بقوله والتعب�
والتخّلف@, التأّخر ع� يدّل العِقب فٕاّن وغ�ه@: القدم دون بالَعِقب التعب� وأمّا َعِقٌب@/
الرجوع فكأّن اXتأّخرين@, العِقب� هذين ع� مبتنية يتحقّق ا Ø̂ ٕا واAنقsب فالرجوع

والقُّدام@/ اAٕقدام من القدم فٕاّن بالعِقب@, بل جل والرِّ بالقدم ليس

@ُنرّد@/ ـ عليكم ـ ]ناسبة فهيى باAٔعقاب@: ا�مع صيغة وأمّا

بالقّدام@/ اXقابل لف Òòا ]ع	 الَعِقب bع واAٔعقاب

تعا� أ@نّه ٕا� ويش� ,@eا ٕا� راجع الضم� خ�ثواباً@: هو ـ تعا� قوله وأمّا
ومقصود@/ عاقبة وخ� ثواب خ� وهو اXنظور الصمد هو

ولقاؤه@/ تعا� eا هو :@�òا وخ� خ�اً@, أمورنا عاقبة اجعل اللّهّم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عقد@:

ويوثقه, سكه ÔZ@ما والُعقدة@: فانعقد, ÍÈب@, من@باب عقداً ا¡بل عقَدت ـ مصبا
كذا ع� وعاقـدته توكيد@, وعقّدtا ا¨ـ�@, وعقدت وLوه@, البيع عقدت قيل ومنه
وغ�ه@: النكاح وُعقدة عقده@/ موضع ء@: ãÏ¿ال ومَعِقد عاهـدته@, ]ع	 عليه@, وعقدته
كذا@: واعتقدت Çول@, Ôaو ل ßa مثل عقود وا�مع القsدة@, والِعقـد@: وٕابرامه@/ ٕاحكامه

القلب@/ عليه عقدت

الباب فروع يرجع وٕاليه وثوق@, وشّدة شّد ع� يدّل واحد أصل عقد@: ـ مقا

ã| والُعقدة ومنعِقد@/ َعقيد وعسل وعقود@/ أعقاد وا�مع البناء@, َعقد ذلک من @كّلها@/
Çذها@/ ØHا أيى ُعقدة فsن اعتـقد يقال ُعَقد@, وا�Çمع ـيعة@, الضَّ والُعقدة ٕاNابه@/ البيع@:
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٢٢٩ عقد

صُلب@/ ء@: ãÏ¿ال واعتقد عنه@/ يVع sف كذا ع� قلبه وعقد ٕاقتناه@/ وأخاً@: Aًما واعتقد
وثبت ما@اجتمع الشجر: من والُعقدة بعسل@/ يُعقَد طعام والَعقيد@: ثبت@/ اAٕخاء: واعتقد
َتعاَظلت الكsب@: وتَعاقدت أيضاً@/ ُعقدة شـجره يك5 الّذيى للمكان ويقال أصله@/

�ترا@كبت~@/

له جعل تعقيداً@: وعقّده البناء@/ ُعقَد bاعة والعقود@: اAٔعقاد ـ ١٦٢ . ١ الع�
فهو وسطه ã| وِغلظ ُعقدة لسانه ã| أيى أعقَد ورجل الَعقد@/ موضع والُعقدة@: ُعقوداً@/

الكsم@/ Ì ß»َع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

معّينة@, نقطة ã| وشّدها أجزاء أو جزءين انÊÉم اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
معنويّاً@/ أو ماّديّاً الُعقَدة@, فّک وهو ّل Ò¡ا ويقابله

ٕاذا والبيعة وا¨� والعهد والبيع اXعقود@/ وا¡بل الَمعقود@/ البناء مصاديقه@: ومن
اللسان ã| والُعقدة واشتّدت@/ غلظت ٕاذا والزهر وا�ّص والدبس والعسل انعقدت@/

وهكذا@/ القلبّية@, واAٔفكار اRAراء ã| والَعقيدة لق@/ Ôòوا والتكلّم

Ì»والع واNAٕاب والوثوق والغلظة والشّدة واAٕبرام اAٕحكام ـ oمفاه وأمّا
واللوازم@/ اRAثار fن واAٕمساك@: والتصّلب

َيـفَقهوا ãæِلسـا ِمن ُعقَدةً وkحُلل أمِريى ã> Ì Ù» ويَ َصْدريى ã> ح ÒÌ¾k َربِّ قاَل
/@٢٧ . ٢٠ ـ@ @ ã>َقو

tيئة اAُمـور وتيس� وA@يتضّيق@/ الرسالة أعباء ليتحّمل سعته الّصدر ¾Ìح
ã| ليـوفّق اللسان عقدة وحّل باXأمورية@/ العمل ã| اXوانع ورفع والتوفيق اAٔسباب

اAٕبsغ@/ أسباب Økأ من وفصاحته اللسان انطsق فٕاّن الرسالة@, وأداء التبليغ مقام
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رفع من ومعنوّية@: ماّديّـة Uتلفة ومقّدمات بأسـباب يوجد اللِّسان وانطsق
اللسان وجريان واXعرفة والعلم القلب ونورانيّة والطمأنينة اAٔمن وحصول الوحشة

وغ�ها@/ ا¡افظة ã| وقّوة البيان ã|
/@٥ . ١١٣ ـ َحَسد ٕاذا حاِسٍد ÙÌ Ò¾وِمن الُعَقد ã| النّفاثاِت ÙÌ Ò¾وِمن

ما مطلـق ع� ويدّل ُعقـدة@, bع والُعَقـد@: وٕالقاء@/ بصاق ورميى نفخ النفث@:
ُعقدة@/ وفيه متعقّداً يكون

الناس أمور ã| والتضييق íالف وتشديد اXشكsت وٕابرام الُعقَد ٕاحكام واXراد
اAُمور@/ ُعقد َحّل ويقابلها ,@ Ó	ومع ظاهراً

وٕاضـsل اAٔفكار Iريف ã| Nـxدون حيث الناس@, من بعض صـفة وهذه
أمورهم@/ ُعقَد وتشديد وٕاغوائهم النفوس

مصاديقها@/ من كّن وٕان الساحرات@, بالنساء اRAية Hصيص يصّح Aو

/@١ . ٥ ـ بالُعقود أوفوا آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@أ يا
الفعل قيام جهة ٕا� النظر اAٕفعال ã| ويsحظ التعّهد@, ÏÉقت[ العمل هو الوفاء

بالفاعل@/

قبال ã| معيّنة نقطة ã| اAٔجزاء أو ا�زءين ب� والتشّدد اAنÊÉم مطلق والعقد@:
والنكاح واXساقاة واXزارعة كاAٕجارة الsّزمة العقود من واحد كّل يعّم وهذا ا¡ّل@/
والوكـالة والقـراض وال¿Ìكة والعارية كالوديعة ا�ايزة والعقـود والوقف@/ والصلح

والوصّية@/

شـديد وٕاحكام ٕابرام فzا مyا الsّزمة أّن Aّٕا العقد@, مصاديق من كلّها وهذه
والنقض@/ اsLAل يقبل وعقد ٕابرام فzا مyا وا�ايزة ا¡ّل@/ يقبل A Mيث
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باNAٕاب@/ وينعقد قبول ٕا� Iتاج A ما فهيى اAٕيقاعات@: وأمّا

واAٕقرار@/ وا¨� والعهد والنذر كالعتق Aزم ٕامّا واAٕيقاع

ال¿Ìعّية@/ صيغها بغ� وقعت ã$ّال والنذور كالعهود جايز وٕامّا

عـقداً ريى ÔN الُموِقع فٕاّن ,@ اللغويى العقد مصاديق من أيضاً@: اAٕيقاعات وهذه
/@ Øمع� مورد ã| عهداً eو eا ã| ويتعّهد wا Uصوصاً

من به الرسـول جاء و]ا وبرسـوله eبا وآمن أسلم ٕاذا اXؤمن تعّهد وكذلک
لغة@/ العقد مصاديق من أيضاً العهد هذا فٕاّن ّية@, ×GAٕا اAٔحكام

ع� اòارج ã| تتحقّق ã$ّال العقود Pميع الوفاء لزوم ع� تدّل الكرZة فاRAية
اòصوصيّات@/ سائر وMسب وامتداداً وكيفاً Ó ØFك اقتضائها حسب

فعقد اAٔمر@, من A اXوضوع خصوصيّة من تستفاد ا Ø̂ ٕا وا�واز واللزوم فالشّدة
هـذه ã| Aزم به واAٕيفاء باòيار@/ بالفسخ يواجه n ما اللزوم اقتضاء فيه sًمث البيع

اòصوصّية@/ هذه ومع ا¤دودة

اXع	 هذا ٕا� ٕاشارة اAٔحاديث@: بعض ã| بالعهود العقود تفس� أّن يظهر وwذا
اòالق@/ وب� وبيyم الناس ب� للعهود الشامل العاّم

ـ فكّفارتُه اZOٔاَن Ôkَعقد ا ß[ يؤاِخذكُم ولكن أZانكُم ã| باللغو اُ� O@يؤاِخذكُم
/@٩٠ . ٥

عقدت@أZاُنكُم@فآتوُهم والَّذيَن@ واOٔقَربون@ الوالداِن@ ا@تََرَك@ Ø ßW@ Ò ã>َجَعلنا@َموا @ وِلكلٍّ
/@٣٣ . ٤ ـ م Ò{نصي

ل¿Ìائطه واجد وغ� sًباط يكون ما منه واللغو /@Ë»الق وهو ا¨� bع اZAٔان
مقصود@/ وغ�
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اللّغو ا¨� قبال ã| وهذا وأحgه@, ه وشدَّ منضّماً جعله أيى :@ Ò�¨ا عقَد يقال
الsّزمة@/ ب¿Ìائطه Jصل ا Ø̂ ٕا فيه والشّدة والّرخو@,

بالعقد@, متعلِّق وا�اّر ا¨�@, متعلَّق اZOٔاَن@: Ôkَعقد ا ß[ ـ ã| اXوصول من واXراد
ã| اللّغو اAٔمر اAٔمـر@: هذا قبال ã|و معقود@, �Z متعلَّق وهو به@, اZAٔان kعقد أيى
غ� لغواً كان ا¨� Aّٔن باطل@, لغو وهو به ويتعلّق ا¨� من يتحّصل ما وهو ا¨�@,

معقود@/

الثانية@: ã|و ا¨�@/ ã| اللّغو وٕا� به ا¨� يُعقَد ما ٕا� اAُو�@: اRAية ã| فالنظر
نفسه@/ اXعقود ا¨� ٕا�

يـتولّون بعده متولّ� جعلنا اAٕنسان من فرد ولكّل الثانية@: اRAية تفس� وأمّا
وهؤAء واAٔقربون@, الوالدان ترك ما ب� من Qعل ãوا�Xا وهذه بعده@/ ويلون أموره
صـفة ا�ملة فتكون القرابة@, جهة من بعض من أو� بعÎÉم الوارثون هم اXتولّون

/@ ãللموا�

ذويى من أعّم هو ما يIَكون واAٔقرب� الوالدين فٕاّن ما@: ِمن ـ بكلمة والتعب�
وغ�هم@/ العقل

اُخر@: وجوه من يقال وما الكرZت�@, اRAيت� ظهور من يستفاد ما ãæعاXا وهذه
eوا البـّينات@, اRAيـات بظواهر مناسبة وغ� وا�مsت@, الكلFت مساق عن بعيدة

أعلم@/

Nمعهم × Ø|توXوا الوّراث فٕاّن واOٔقربون@: الوالدان ترك ا ØW ـ بقوله التعب� وأمّا
عـقدت الّـذين وأمّا وغ�هم@/ اAٔخوال ã| Fك اAٔقربون أو مرتبـة@, ّ أيى ã| الوالدان

الوّراث@/ من أخري bاعة فهم أZانكم@:
ٕا� نظـر دون من الباقيـة@, التالية الطبقة هو اXنظـور Aّٔن بالIك@: والتعبـ�
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:@ ã| Fك Uصوص@, انتساب

ِضعافاً@/ ريًَّة ذُ َبعدِهم ِمن َتركوا لو َمتاِعنا@/ ِعنَد يوسَف وتََر@كنا

هو@/ حيث من اIXوكيّة Vّرد ٕا� فالنظر

فاÔXنسِبق صة Uصِّ قرينة له تكن nو ء ãÏ¾ ُيَضف@ٕا� n الكّل@ٕاذا لفظ أّن �OAو
َتعَلمون@/ Oولكن ِضعف ِلُكلٍّ ã| Fك العقsء@, هو ِمنه الذهن ٕا�

/@٢٣٥ . ٢ ـ أجلَه الكتاُب َيبُلَغ Ø�النِّكاحح ةَ ُعقَد تَعِزموا Oو
الِعّدة@/ وهو اAٔجل@, انقضاء قبل كم ÔJو النكاح به ما@يُعقَد عازماً A@تقصدوا أيى

فيه@/ ٕاشكال sف القصد Vّرد وأمّا

.@@٢ ـ أنُفِسكُم ã| Ôrأ@كَنن أو النِّساء ِخطبة ِمن بِه Ôrض فDعرَّ َعَليكُم ُجناَح Oو
/@٢٣٤

/@٢٣٧ . ٢ ـ النِّكاح ُعقدة بَيده الَّذيى يَعفَو أو يعفوَن أن Oّٕا Ôrَفرض ما َفِنصُف

ا¤جورة@/ أو الصغ�ة للمرأة Ø ãالو� وهو

ُعقدة فٕاّن صحيح@, غ� بالزوج@, النِّكاح@: ُعقدة بيده مَن ـ تفس� أّن �O@Aو
اXرأة@/ ٕا� Iتاج كذلک الزوج@: ٕا� Iتاج ا Øu@أ Fك النكاح

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عقر@:

ÍÈب عقراً@: بالسيف Òالبع� وعَقر جرَحه, ÍÈب@: باب من عقراً عَقره ـ مصبا
ال ßbو َعق�@, فهو Lَره@, ٕاذا عَقره قيل ا Ø[ور ,@mالقوا غ� ã| الَعقر A@يُطلق به@, قوا_ه
انـقطع َقُرَب@: باب من لغة ã|و أيضاً@, ÍÈب باب من عقراً اXـرأُة وعقرت َعقَري@,
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عقر ٢٣٤

وا�Çمع له@, يولَد n أيضاً@: عاِقر ورجل وعاِقرات@, عواِقر ونساء عاِقر@, فهيى aُلها@,
ٕاذا اXـرأة فرج دية والُعقـر@: كذلک@/ جعلها بالفـتح eا وعقر وُر@ّكع@, را@كع مثل ُعقَّر
والَعقار@: أصلها@/ الدار@: وُعقر اXهر@/ ã| استعمل Ø$ح ذلک ك5 Øj نف«Îا@, ع� ُغِصَبت
وا�Çمع الدواء@, والَعقّار@: َعقارات@, وا�مع والنخل@, كالدار أصل له ثابت ملک @كّل

َعقاق�@/

جـامع معناه ã| مُطِِّرد Fyم واحد وكّل ,@Fyبي ما متباعد أصsن عقر@: ـ مقا
داّل ـ ãæوالثا ء@/ ãÏ¿ال ã| اGزم من رح Ò�ا يُشبه ما أو رح Ò�ا ـ فاAّٔول فروعه@, ãæعاX

ودوام@/ ثبات ع�

فاAّٔول@ـ@@قول@اòليل:@@الَعقر@@كا�رح,@يقال@عقرت@الفرس:@كسعُت@@قوا_ه@بالسيف,

ã| Çwا يرفق A باAٕبل يعنُف الّذيى والعـقّار@: /@ َعقريى وخيل وَمعقور@, َعق� وفرس
قد ء ãÏ¾ كأ@نّه أقام@, الغيث@: تعّقر ويقال أدبرته@/ الداّبة@: َظهر وعقرت فُتدبرها@, أقتاwا
يقال الدواء وأخsط َيعقره@/ ٕانّه أيى النسيان@, العلم ُعقرة ـ ويقولون يَ#ح@/ sف ُعِقر
داء الَعـقر@: ويقال ا�وف@/ عَقر كأ@نّه Aٔ@نّه بذلک يى Ødو الَعقّار@, واحدها الَعقاق�@, Gا
ـ اRAخر اAٔصل وأمّا ِرجsه@/ وتُسلمه يَ#ح@, أن يقدر sف وع الرَّ عند اAٕنسان يأخذ
بناء كّل الَعْقر@: عبيد@: أبو ٕاليه@/ يلجئون القرية Aٔهل معتَمداً يكون الّذيى Í½الق فالعقر
يكن@/ n أو بناء هناك كان وا¡وض الدار ب� القوم Tلّة الدار@: ُعقر اòليل@: مرتفع@/
الرجل@/ َضيعة والَعقار@/ bرها@/ Vتَمع النار@: ُعقر الباب ومن ء@/ ãÏ¾ كّل أصل والُعقر@:

ُبضعها@/ اXرأة وُعقر ومعقور@/ َعق� فهو َعقراً@, أعِقره عَقرته ـ ٣٤٦ اAشتقاق
َيعقر @كان ٕاذا ِمعَقر@, ورجل Çِرب@/ Òòا Í½ القَ والَعقر@: سـاحxا@/ وَعقرها@: الدار وُعقر

َعقور@/ وكلب البع�@/
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٢٣٥ عقر

أزاح@, استخلََص@, أزال@, أباد@, اقتلع@, استأصل@, اجتّث@, �عاَقر~ ـ قع
ألغي@/ انتقل@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الطبيعيّة ا¡ركة وتغي� ا¡ياة مس� ã| Iّول هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
اXوضوعات: اXع	@Oتلف@ويتفاوت@Mسب@اختsف وهذا اAٔصيل, جريانه Mيث@يلغو
قوا_ه@/ بقطع البع� ã| ا¡ياة جريان وتغي� عاقر@/ ا Øu@أ فيقال اXرأة ã| التوليد @كتحّول
Ìºجـها أو الدابّة رحل تغي� ومثله ا¡ياة@/ Òمس� حّولت ٕاذا ا�روح بعض وكذلک
وتـعّقر ا¡Çياة@/ ã| لتـحّوله اXوجب النخل رأس وقطع والس�@/ ا¡ركة ã| لsٕتعاب
وكذلک العلم@/ استمرار اXوجب@توقّف النسيان وحدوث عن@ا�ريان@/ توقّف الغيث@ٕاذا

عمرانه@/ جريان وتوقّف أهله عن sوخ التخّرب ٕا� عFرته عن Iّول ٕاذا Í½الق

وعاقر عق� فهو ا¡ياة@: جريان عن Iّول معرض ã|@يكون ء ãÏ¾ كّل وبا�ملة
عن خروجه باعتبار منxاه@, أو جريان ومبدأ ء ãÏ¾ أصل ع� يطلق وقد ومعقور@/
Øالتـغ� عن ا¡اصل وهو مصدر@, Ëºٕا والُعقر ء@, ãÏ¿ال ُعقر فيقال والتحّول@, ا�ريان

البكر@, ã| الوطيى بعد واXهر الصداق أو اXعقور@, اXغصوب الفرج دية ã| Fك والتحّول@,
الَموات ãÏÈأرا من يتحّول ما والَعقار@: وا¡وض@, الدار وسط ã| القوم Tلّة وكذلک

Qّوزاً@/ فيكون Aّوٕا اAٔصل@, قيود مsحظة فالsّزم باAٕحياء@,

واAستيصال ء@, ãÏ¿ال ã| ّ الطبيعيى ا�ريان ب� متوّسط هو ا Ø̂ ٕا اXع	 هذا ٕاّن Øj
وٕابادته@/ ء ãÏ¿ال ٕازالة وهو

/@٧٧ . ٧ ـ وَعتوا اَقَة النّ َفَعَقروا

/@١٥٧ . ٢٦ ـ ناِدم1 فأصَبحوا َفَعَقروها
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/@١٤ . ٩١ ـ م ßz َعلَ َفَدمَدَم َفَعَقروها ُبوُه َفكَذَّ
أمورهم جريان وسبق عاد@, بعد قبيلة \ود وهم صا¬ بقوم مربوط الَعقر هذا

وصا¬@/ \ود ã|
تعا�@/ eا شاء ٕان الناقة@, ã| عyا فنبحث وعقرها@: ß¬صا ناقة وأمّا

/@٥ . ١٩ ـ عاِقراً ãçامرأ وكاَنِت ãEَورا ِمن الَموالِيىَ ِخفُت ã Øæ وٕا
/@٤٠ . ٣ ـ عاِقر ãçوامرأ Ô Ò5الِك ã+َبلََغ َوَقد ه@/// بَّ َر َز@كَِريّا َدعا

تلد@, nو الطبيعيّة جرياuا Iّول ٕاذا النساء ã|و أمره@, جريان Iّول من العاقر
صيغته@/ تؤّنث Aو كا¡يض@, بالنساء اòاّصة الصفات من وهذا

لzب ربّه دعا ا Ø̂ وٕا عاقر@, امرأته ٕاّن حيث اAٔوAد من يأسه ٕا� ٕاشارة هذا ã|و
واAٕبsغ@/ الدعوة من عليه يلزم ما ٕادامة ã| عنه ويرث أموره Øيتو� بعده متولّياً له

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عقل@:

ما أو ء ãÏ¿ال ã| ُحبسٍة ع� ُعظمه يدّل مّطِرد منقاس واحد أصل عقل@: ـ مقا
يعقِل عقَل والفعل@/ القول oذم عن ا¡Çاِبس وهو العقل@, ذلک من بسـة@/ Ô¡ا يقارب
عاقل, ورجل عقول@, وbعه يفعله, كان ØFع انزجر قبُل@أو Nهله كان ما عرف ٕاذا sًعق
َمعقول@, له وما العقل@, وافر الفهم َحَسن كان ٕاذا َعقول ورجل وعاقلون@, ُعقsء وقوم
والَعقل@, الَمعقِل الباب ومن /@Ì»ُللي واXيسور للَجsدة@, لود Ò£ا رج ÒU خرج َعقل@, أيى
أّديت ٕاذا ,@sًعق أعِقله القتيَل عقلُت يقال ية@, الدِّ وهيى الَعقل الباب ومن ا¡صن@/ وهو
كانت ã$ّال اAٕبل Aّٔن sًعق الدية يت Ùdو جنايته@/ غِرمَت ٕاذا فsن عن وعقلت ِديته@/
دراهـم كانت وٕان sًعق فسمِّيت اXقتول بفـناء فتُعقَل Qمع كانت الديات ã| تؤَخذ
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كرZـxم فهيى قومها@, عقيـلة فsنة ـ قوGـم فأمّا الدم@/ ِسـک Ô] ا Øu@Aٔ وقيل ودنان�@/
أ@كرمه, ء: ãÏ¾ كّل وعقيلة قومه, عقيلة هو فيقال أيضاً ويوصف@بذلک@السيِّد وخيارهم,

البحر@/ عقيلة ّرة والدُّ

والَمعقول@: عاقل@, فهو ,@sًعق يعقِل عقَل ا�هل, نقيض العقل: ـ ١٨١ . ١ الع�
اXعـتوُه وعقَل استَمسک@/ اسـتطَلق@: بعدما اXريض بطُن وعقَل فؤادك@/ ã| تَعِقـله ما
صدقة والِعقال@: باط@/ الرِّ أيى بالِعقال يَده شددت :@ Òالبع� وعقلُت أدرك@/ ٕاذا :@ Û ãMوالص
وbعها بيxا@, ã| ا¤بوسة رة ا¢دَّ اXرأة والعقيلة@: الُعقُل@/ ع� مع ÔNو اAٕبل@, من عاٍم

العقول@/ وbعه صن@, ß¡ا والَعقل@: َعقائل@/

ذراعـه مع وظيفَه ã	تُث أن وهو ÍÈب@: باب من sًعق البع� عَقلُت ـ مصبا
ديته@, أّديت القتيل@: وعقلُت الِعقال@/ هو وذلک Mبل@, الذراع وسط ã| bيعاً فتَشّدYا
تدّبرتـه@, َء@: ãÏ¿ال وعقلُت َعواقل@/ العاقلة وÇbع عاقلة@, وا�مع عاِقل@, الدية ودافُع
فالرجـل واللُّّب@/ ا¡جا ع� مصـدر هو الّذيى العقل اُطلق Øj لغـة@, َتِعب باب ومن
لسـانه واعـتقل حبسته@/ الرجل@: واعتقلت ُعقsء@/ قيل ا Ø[ور ُعقّال@, وا�مع عاقل@,

الَملجأ@/ والَمعِقل@: عليه@/ يقدر فلم الكsم عن ُحبس ٕاذا واXفعول@: للفاعل بالبناء

فـقد حبسته ء ãÏ¾ وكل البع�@/ ِعقال من ِعقال@: واشتقاق ـ ٢٣٨ اAشتقاق
والدواء بـطَنه@, الدواُء عـقل ويقال ا�Çهل@/ عن Zنع Aٔ@نّه العقل يى Ùd ولذلک عقلته@,

َعقول@/

استو�@/ الرهَن@, حبَس َحجز@, صاَدر@, �ِعقِّل~ ـ قع

َيزجر الّذيى اAّٔول العلم هو العقل أّن والعقل@: العلم ب� الفرق ـ ٦٥ الفروق
ٕاذا Òالبع� َعقل ـ قولک من وهو أعقل@, كان أقوي زاجره كان من وكّل القبائح@, عن
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Í½¡ا مع	 يفيد العقل ـ وقيل به@/ تعا� eا يوصف A وGذا يثور@, أن من fنعه شّده
عـاقلة@: الرجل لعاقلة وقيل ا�هل@, العلم وخsف مق@, Ô¡ا العقل وخsف وا¡بس@/

اAنبعاث@/ عن الناقة Jبس ما والِعقال حياته@/ عليه بسون ÒJ م Øu@Aٔ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¡ياة جريان ã| والفساد الصsح تشخيص هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
والتـدّبر@, اAٕمسـاك@, لوازمـه@: ومن علzا@/ وحبسـه النفس ضبط Øj ومعنويّاً ماّدياً
Iت والتحّصن ا¡ياة@, ã| ٕاليه تاج ÔJ ما ومعرفة واAنزجار@, واAٕدراك@, الفهم@, وحسن

وا¦ايsت@/ اGوي عن والتحّفظ وا¡ّق@, العدل برنا¶

كث�ة@/ جنوداً له أّن من اAٔحاديث ã| ورد ما حقيقة وهذا

باللوازم@/ أو Vازات ٕامّا اXذكورة@: التفاس� أّن فظهر

فهو يعقِل عقَل فيقال ٕاليه وبالنسبة نفسه مورد ã| ٕامّا والضبط التشخيص ٕاّن Øjالبع� عقلُت ـ فيقال القتيل@, ã| والقََود كالبع� آخر موجود ٕا� بالنسبة وٕامّا عاقل@/
وتشّخص الصsح Øتع� ٕاذا القتيَل أو الدية وعقلُت الطغيان@/ من له وحفظاً يثور sّلئ
الورثة جانب من وهيجاناً ثوراناً يوجب sّلئ القتيل عن الدية تأدية ã| الsّزم العمل

غ�هم@/ أو

البطن ã|و /@ الطاغيى الرجل ã|و ا�ناية@/ ã|و اللسان@/ ضبط ٕا� بالنسبة وكذلک
وهكذا@/ /@ñا¦ي بلغ ٕاذا الطفل ã|و اXستطِلق@/

Øj ومـعنويّاً@, ماّديّاً والصsح �òا Øñيتم wا قّوة وهو العقل Iـقّق أّن فظهر
Iصيل ã| وسيلة أقوي هو التشخيص@: جهة ã|و وا¦ايل اsòف عن الضبط توجب
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ّ أيى Aو رياضة Aو زهد Aو عبادة فقدانه ã| ينفع Aو الgال@, ٕا� والوصول السعادة
واقع@/ عمل

/@١٠ . ٦٧ ـ ع� السَّ أصحاب ã| @ُكنّا ما َنْعِقُل أو َنْسَمُع ا@ ُكنّ لَو وقالوا@
/@٤٤ . ٢٥ ـ َيعِقلون َيسمعونأو أ@كFُهم أنَّ سُب ÒI أم

/@١٧١ . ٢ ـ َيعقلون O فُهم ُعميىٌ ُبكٌم ÞË Ô¼
/@٢٢ . ٨ ـ َيعقلون O الَّذيَن الُبكم ØË Û½ال ا� عنَد وابِّ الدَّ ÚÌ¾ ٕانَّ

Ø$ح يَعقلون Aو ورسوله eا كلFت يسمعون A بكوuم السع� دخوُل فُعلّل
مـن اÇXراد أّن ٕا� اُش� Øj أنف«Îم@/ ويضبطوا واXفاسد أمورهم مصـا¬ ب� يفّرقوا
دنيويّة ¼Íفة ماديّة أمور ã| التعقّل Aو ظاهريّة أصوات ب«Êع ليس والعقل السمع
وا¡Çواّس@, القـوي روح حـقيقته بأّن العقل Ì Ù»ُف Øj ا¡ّق@/ هو ما ٕا� بالنسـبة بل

/@ñوا¦ي للعقل الفاقد هو واّب الدَّ ØÌ¾ بأّن ح ÙÍ Ô¼و رأساً@/ اAٕحساس ãينت� وبانتفائه

Fّوكل وكFل@, سعادة كّل ٕا� والبلوغ خ�@, كّل Aٕدراك اAٕنسان يستعّد وبالعقل
:@ Økوأ أقوي استعداده كان واشتّد@, العقل قويى

/@٤ . ١٣ ـ َيعقلون لَِقوم يات ÐO ذلَک ã| ٕانَّ
/@٢٨ . ٣٠ ـ َيعقلون لَقوم يات ÐOا ل ُنفصِّ @َكذلک

/@٣٥ . ٢٩ ـ َيعقلون لِقوم بّينًة آية ِمyا َتركنا وَلَقد
العاقلون@/ Aّٕا مyا وA@يستفيد A@يستفيض وتكوينيّة تدوينيّة اGAٕيّة فاRAيات

ُطرق ٕا� اAٕنسان يص� وا¦ايل@: اGوي سلطة Iت وُغلب العقل ضُعف وٕاذا
واsGك@: والفساد والضsل اÌ»òان فzا

/@١٧٠ . ٢ ـ تدون ÒvOو شيئاً َيعقلون O آباؤهم @كاَن أَولو
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عقل ٢٤٠

/@٥٨ . ٥ ـ َيعقلون O َقوم م Ô Úu@بأ ذلَک وَلِعباً ُهزواً ذوها ÚHا
/@١٠٠ . ١٠ ـ َيعقلون O َع�الَّذيَن جَس الرِّ َعل ÒNو

/@٤ . ٤٩ ـ َيعقلون O ُجراتأ@كFُهم Ô¡ا َوراء ِمن ُينادونََک الَّذيَن ٕانَّ
/@١٤ . ٥٩ ـ َيعقلون O َقوم م Ô Úu@َبأ ذلَک Ø�َش م Ôwوقلو bيعاً م Ô{سI

/@٤٣ . ٢٩ ـ العاXون Oّٕا َيعقُلها َوما للنّاِس ا Ôw ßÍÉ نَ مثاُل َOٔا وتلَک
/@٦٧ . ٢١ ـ َتعِقلون Qأف اِ� ُدوِن ِمن َتعُبدون ا ßXو َلكُم أف

اÇGزو Çاذ ÙHوا ا¡ّق@/ سبيل ٕا� اAٕهتداء انتفاء يsزم التعقّل انتفاء بأّن ح ØÍ¼
حقوق ورعايِة التأّدب وانتفاء والسلوك@/ لق Ôòا ã| جس الرِّ و¡وَق ا¡ياة@/ ã| واللعب
eا غـ� وعبادة وتفّرقها@/ واختsفها القلوب وتشّتَت واXصاحبة@/ وا£السة الِع¿Ìة

النفس@/ ã| Xا أو خارجيّاً eا دون Xا والتعبّد والتوّجه

طـريق ã| علمهم يُغنzم A أيضاً � ßXالعا أّن ٕا� يعقُلها@: وما ـ@ بقوله وأشار
التعقّل@/ من Gم A@بّد بل والنجاة@, اGداية

ا�اهل@: من وأضّل Ì»أخ يكون :@ñوا¦ي والضبط العقَل فقد ٕاذا ßnالعا ٕاّن نعم

.@٢ ـ َتعِقلون Qالكتاَبأف َتتلوَن Ôrوأن أنفَسكُم وَتنسون Ù5بال النّاَس أتأُمرون
/@٤٤

فٕانّه عيyا@, بل معه متّحدة وهيى النفس@, ٕا� مرجعها النفس قُوي أّن �O Aو
ـ فاAّٔول ,@ ãالعم� والعقل ,@ ّ النظريى العقل قُـويه ومن القوي@, كّل وQّرده وحدته مع
ـ ãæوالثا اAٕدراك@/ قّوة عليه ويطلق العالية@, اXـبادٔي من فوقـه ما ٕا� النظر بلحاظ

اòارجّية@/ واAٔعFل البدنيّة التحريكات مبدأ وهو دونه@, ما ٕا� النظر بلحاظ

والضاّرة الفاسدة من الصا¡ة اAُمور تشخيص حقيقxا@: قلنا Fك العاقلة فالقّوة
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٢٤١ عقم

ذلک طبق ع� وحبسه النفس ضبط Øj معنويًّة@, أو ماّديًة وامتدادها@, ا¡ياة جريان ã|
التشخيص@/

العـقليّة القـّوة ٕا� والضـبط واAٕدراك@, النـظريّـة بالقّوة مربوط والتشخيص
العملّية@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عقم@:

ÓFََعق الّرحُم وَعِقمت ,@aنAُوا الّذ@كر ع� يطلق له@, A@يولَد الّذيى :@oالَعق ـ مصبا
الُعـقم@, ËºAٕوا ÍÈب@, باب من eا عقَمها فيقال با¡Çركة ويتعّدي َتِعب@, باب من
mَعقا ع� اXرأة وQمع وِكرام@, وُكَرماء hكر مثل وِعـقام@, ُعقFَء ع� الرجل وNمع
وA@صداقة@/ نسب طلب ã| Aينفع :@oعق والُملک صاحبه@/ Aينفع :@oَعق وَعقل وُعُقم@,

ا¡ّر@/ شديد :@oعق ويوم

ـ قـوGم ذلک من وشّدة@, وضيق غموض ع� يدّل واحد أصل عقم@: ـ مقا
مـنه@/ A@يُ#أ قام@: َعُ وداء لشّدtا@/ أحد ع� أحد فzا يَلويى A وُعقام@: َعقام َحرب

ã| تقع َهْزمَة وذلک ,@ ÓFُعق الرحم َعِقمت الباب ومن ُلق@/ Ôòا الضيّق وهو َعقام@: ورجل
:@ Ø ãèعراAٔا ابن أجودYا@/ وهيى وُعِقمت@, اXرأة@, َعِقمت ويقال الولد@, تقبل sف الرحم
وَمعقوم@/ oَعق فهو ُعِقم أيضاً@: الرجل ã|و ,@oوَعق معقومة وهيى ,@ ÓFَْعق اXرأة ُعِقمت
سحاباً@/ Aو شجراً تُلِقح A :@oالعق والر´ خ�اً@/ صاح}ا ع� َترّد A :@oعق والدنيا

الُمخاِصم@/ الُمعاِقم@: الباب ومن

من ّ والُعـقميى وال¿Ìف@/ الكرم hالقد الرجل :@ ّ الَعـقْميى ـ@ ٢٨٨ . ١ الxذيب
َعُقمت / لق@قد Ôòا سوء ã|عِقمت ,@و قد النِّساء غريب@الغريب /@ويقال@للعقo@من الكsم :

القطع@/ الَعْقم@: أبيه@: عن عمرو فعل@/ منه A@يشـتق oعق كsم :@ ّ الُعقميى :@ ّ اAٔصمعيى
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عقم ٢٤٢

ُعقام@: وداء َمفاصله@/ عقمت يقال اAٔثر@, قبول من اليُبس الُعْقم@: أصل ـ مفر
ء@/ Ô#ال A@يقبل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¥ر@, انتفاء يوجب جريان ã| شّدة حصول هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
جريان ã|و @جريان@الداء@/ ã|و التخّلق@واعتداله@/ جريان ã|ا¡رب@/@و @جريان ã|@كالشّدة@

ã|و اXفاصل@/ ã| الصّحة جريان ã|و واXكاXة@/ الكsم جريان ã|و البحث@وا¢اصمة@/

ã|و وٕاجرائه@/ العقل تشخيص جريان ã|و الر´@/ جريان ã|و وا¡مل@/ التوليد جريان
ا¡كومة جريان ã|و الyار@/ زمان امتداد جريان ã|و ا@/ Ø{وح بالدنيا التعلّق جريان

واXلک@/
عقل فأمّا عقـsن العقل �ص~@: Ø ãMالنّـ عن اللِّسان ã| روي ما اAٔصل ويؤيِّد

fثمر@/ اRAخرة صاحب عقل وأمّا ,@oفعق الدنيا صاحب

والعقل@: والعقد@, والَعقر@, اXاّدة ب� الفرق وأمّا

/@ ّ الطبيعيى ا£ري ã| التحّول فيه يsحظ الَعقر@: فٕاّن

وشّدها@/ أجزاء انÊÉم يsحظ الَعقد@: ã|و

والضبط@/ الصsح تشخيص يsحظ العقل@: ã|و

اXانعة اXرأة عقر ã| Fك ثانياً@ التحّول عروض صورة ã| بالعاقر التعب� أّن فظهر
هو@/ حيث من والشّدة اXانع وجود ٕا� فيه فالنظر :@oالعق وأمّا ا¡مل@, عن

/@٢٩ . ٥١ ـ oَعق وقاَلتَعجوٌز وجَهها فَصّكت ة ØÍ Ò¼ ã| فأقبلتامرأتُه

تعا�@: قوله ã| Fك كانت@, جهة ّ أيى من ا¡الة@, هذه وجود ٕا� اXوارد ã| فالنظر

/@٥٠ . ٤٢ ـ ÓDَعق َيشاء َمن عُل ÒNو وٕاناثاً ذُ@كراناً ُجُهم ُيزوِّ أو
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٢٤٣ عكف

حدوثاً@/ أو بدواً التوليد@, فقدان Vّرد ٕا� فzا فالنظر

ٕا� النظر فٕاّن ـ عاقراً ãçوكاَنتامرأ ُغQم ã> يكوُن Øæأ ـ قوله sÇRف وهذا
ا¡ياة@/ جريان ã| والتحّول الُعقر حالة حدوث

/@٤١ . ٥١ ـ oالَعق Ò́ الرِّ zم َعلَ أرَسلنا ٕاذ عاٍد ã|و
/@٥٥ . ٢٢ ـ oَعق يوم َعذاُب م Ô Òzيأت أو الّساَعُة م Òzتأِت Ø�ح

شّدة اليوم ã|و عyا@/ وا¥رة الفائدة تنقطع Mيث هبوبه ã| شّدة الر´ ã| الُعقم
اضطراباً Aّٕا ُيثمر sف حادثـة@, ابتsءات أو تزاحم أو مضـيقة أو حّر من امتداده ã|

وعذاباً@/ ووحشة

ومتعّدياً@/ Aزماً تستعمل ذ@كرنا@: Fك فاXاّدة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عكف@:

وواظبه@/ Aزمه وÍÈب: من@باب@قعد وَعكْفاً ُعكوفاً ء ãÏ¿ال ع� عكف ـ مصبا
فات ØÍ½الت عن النفس حبس Aٔ@نّه اAعتكاف@, ومنه حبسته@/ أعِكفه@: ãÏ¿ال وعكفت

العادّية@/

يـعكُف َعكـف يقال@: وحبس@, مقابلة ع� يدّل صحيح أصل عكف@: ـ مقا
ومن اXعتكف@/ والعا@ِكف@: عنه@/ تن½Íف A ء ãÏ¿ال ع� إقبالک وذلک ُعكوفاً@, ويَعِكف

ا¤بوس@/ والَمعكوف@: تعكيفاً@/ ُعكِّف ا�وهر@: فيه نظم ٕاذا للنظم ـ قوGم الباب

الّذيى والعا@ِكف@: عليه@/ حامت ٕاذا القتيل@: حوَل Ôالط� عَكفت ـ ٥١١ اAشتقاق
اAعتكاف@/ ومنه مكانه@, من A@يَ#ح

وجـَهک@/ عنه ½Íف تَ A ء ãÏ¿ال ع� إقـبالک وهو َعكف@: ـ ٢٣٣ . ١ الع�
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عكف ٢٤٤

ã| عكَف قيل ولو ويعِكفون@, يعكُفون وقرٔي ُيقيمون@, أيى ـ م Ô ÒG ع�أصناٍم َيعُكفوَن
ساِجد@/ Xا ã| عا@ِكفون Ôrوأن ـ اعتكف@: يقولون ولكن صواباً@, لكان اXسجد@:

وعطاء Vاهداً فٕان ـ َمعكوفاً َ واGديى أقام@/ ٕاذا َعَكف@: ـ ٣٢١ . ١ الxذيب
َعكفاً عكفتُه يقال عyا@/ ã	فÍ½ تَ أيى ã$حاج عن ã	لتَعكف ٕانّک ويقال Tبوساً@/ :@Aقا

الُعكوف@/ الsّزم ومصدر فرَجع@, رجعته يقال Fك وواقع@, Aزم وهو ـ ُعكوفاً فعكَف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قتيل ع� عكف فيقال@: ء ãÏ¾ حوَل اAٕقامة هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
ُمعرضاً أقام عنه@أيى وعكف له@/ مsزماً فيه @أقام أيى اXسجد ã| وعكف حوَله@/ @أقام أيى
@ٕاقامة@وُعكوف@/ ã|@جعله@ وعكفه@أيى Aٔجله@/ @أقام وعكف@له@أيى @مكان@/ ã|@عنه ومن½Íفاً

ـ وا¡Çوم واXقابلة@, واAٕقامة@, وا¡بس@, واXواَظبة@, اsXَزمة@, ـ oمفاه وأمّا
اAٔصل@/ آثار fن اAٕطsق@: بنحو

/@ Ó	مع ولو ء ãÏ¾ حول وكوuا اAٕقامة@, قيدان@: اAٔصل ãف�

/@١٣٨ . ٧ ـ م ÒG َع�أصنام َيعُكفوَن َع�َقوم فأتوا
/@٩٧ . ٢٠ ـ عا@ِكفاً َعليه ظلَت الَّذيى ک ×Gٕا<ٕا وانظُر

/@٩١ . ٢٠ ـ عا@ِكف1 َعلَيه َح Ò5َن لَن قالوا
Gة@/ RAوا اAٔصنام هذه حول مyم اAقامة أيى

أو اAٔعـّم@, هو ما أو ,@ ّ اXعـنويى العكوف ٕامّا الُعكوف@: من اXراد أّن �O@Aو
تعا�@: قوله ã| Fك وهذا /@ Ø ãæالشأ اAتّصاف
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٢٤٥ علق

@كَّع اِئف1والعا@ِكف1والرُّ للطّ ã�ربَي وَطهِّ الّساِجدين, وكُنِمَن ربَِّک مِد ßM َفَسبِّْح
Qةَ الصَّ يقيمون الَّذيَن ا@ِكعون الّر الّساِئحون ا¡اِمدوَن العاِبدوَن التاِئبوَن جود@, السُّ

ُينِفقون@/ زقناُهم َر ا ØWو
والتوبة والسجود والركوع والُعكوف والطواف والسجدة وا¡مد التسبيح فٕاّن
والعبادة@والسياحة@واAٕنفاق@وٕاقامة@الصsة,@كّل@مyا@@ZAكن@استدامته@واستمراره@خارجاً,

عرفاً@/ oفاهXا هذه عليه يصدق ما اXراد بل

/@٢٥ . ٢٢ ـ والباِد فيه العا@ِكُف َسواًء ِللناِس َجعلناه الَّذيى ا¡راِم واXسجِد
/@١٨٧ . ٢ ـ اXساِجد ã| عا@ِكفوَن Ôrوأن Ìوهنَّ ß¾ُتبا Oو

بقلوwم@/ eا ٕا� ويتوّجهون الكعبة حوَل Jومون اXساجد ã| مقيمون أيى

فيه@/ اXعكوف اXكان ذ@كر بقرينة Tذوف عليه واXعكوف
/@٥٢ . ٢١ ـ عا@ِكفون ا ÒG Ôrأن ã� الَّ ماثيُل التَّ هذِه ما

/@٧١ . ٢٦ ـ عا@ِكف1 ا ÒG َفنظلُّ أصناماً َنعُبُد
Aٔجلها@/ أيى ا@, ÒGحو Gا مقيم� أيى

/@٢٥ . ٤٨ ـ لَّه ÒT َيبُلَغ أن َمعكوفاً َ واGديى
وقد مُقاماً اÒGديى كون مع النحر@, Tّل ٕا� اÒGديى ابsغ عن الكفّار َصّد@كم أيى

/@ اÒGديى Lر وعن ا¡رام@, اXسجد عن fنعوكم حوله@, reأ
ع� والعمل مقصد حول واAٕقامة العكوف اختيار ]ع	 افتعال واAعتكاف@:

/@ ّ عباديى برنا¶
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

علق@:
مyا أ@كلت وُعلـوقاً@: قتـل@, باب من َعلقاً الشـجرة من اAٕبُل َعلَقت ـ مصبا
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علق ٢٤٦

من َعلَقاً وك بالشَّ الثَّوُب وَعِلَق حت@/ ÒÌ Òº َتِعب@: باب من الواديى ã| وَعِلقت بأفواهها@/
حبلت@, :@aاُن وكّل بالولد اXرأة وَعِلقت واستمسک@/ به نِشب ٕاذا به@: وتعلّق باب@تعب@,
Çالته@/ ßa ـيف@: السَّ وِعsقة َفتعّلق@, وأعلقته بغـ�ه ء ãÏ¿ال وعّلقُت الُعلوق@/ واXصدر
فٕاذا باXاء يكون الدود يُشبه أسود ء ãÏ¾ والَعَلق@: وغ�ه@/ اللحم به يُعلق ما عsق@: ßXوا
دماً فيص� طوره بعد ينتقِل الَمنيى والَعَلقة@: َعَلقة@/ الواحدة Mلقها@, تعلّق الدابّة ¾Ìبته
A وفsن ُعَلق@/ وا�مع اXاشـية@, به تَتَبلَّغ ما والُعلقة@: /@ ÓF¡ يص� Øj متجّمداً غليظاً
Aو مðّوجة A ُمعلَّقة@: وامرأة مثلها@/ والَعsقة نفسـه@, سک ÔZ ما أيى ُعلقة@, Aّٕا يأ@كل

مطّلقة@/

ء ãÏ¿ال يُناَط أن وهو واحد@, مع	 ٕا� يرجع صحيح كب� أصل علق@: ـ مقا
به@: َعِلق وقد تعليقاً@/ اُعلّقه ء ãÏ¿ال عّلقُت تقول فيه@/ الكsم يتّسُع Øj ,@ ãالعا� ء ãÏ¿بال
ء@, ãÏ¿بال يَعلق Aٔ@نّه ا�امد@, والَعَلق@: القامة@/ من البَكَرة به تعلَّق ما والَعَلق@: لزمه@/ ٕاذا
بفsن@: فsن وَعِلق ء@/ ãÏ¿بال ء ãÏ¿ال ينِشَب أن الَعَلق@: اòليل@: قال َعَلقة@/ منه والقِطعة
sَٔالك من اXاشية به ðNٔي الّذيى وهو الَعsق@: الباب ومن اGوي@/ والَعَلق@: خاصمه@/
النِّسـاء@: من الَعلوق ٕاّن ويقـولون@: للقلب@, الsّزم ا¡ّب والَعsَقـة@: الربيع@/ أوان ٕا�
ذات Aو اً ÙZ@أ A@تكون ã$ّال هيى ـ َعلَّقة ÔXكا فَتذروها@ ـ تعا� وقوله لزوجها@/ الُمِحبّة

بَعل@/

ٕاذا الصائُد@: وأعلَق بالة@, Ô¡ا ã| الصيد َعِفق يقال ء ãÏ¿بال التشّبث الَعَلق@: ـ مفر
وَعلَُق كذلک@/ السوط@: وِعsقة به@/ يُعلَّق ما عsق ßXوا علق ßXوا ُحبالته@/ ã| الصيد َعِلق
دم وَعِلق به@/ ک يُتمسَّ ما والُعلَقة@: wا@/ تتعلّق ã$ّال آtAا الَبَكَرة@: وَعلَق كذلک@/ الِقربة

ا�امد@/ الدم والَعَلق@: با¡لق@/ يتعلّق دود والَعَلق@: قاتله@/ زيد كان ٕاذا بزيد@: فsن

التـعّلق@/ والنََّشب@: اòيطان@/ عليه يُلَّف Bالبـ فوق يكون ما الَبَكَرة@: ـ أقول
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٢٤٧ علق

ترعي@/ ذهبت :@ ãÏ¾واXا حت ÒÌºو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| تقّوم للمتعلِّق يكون A Mيث ء ãÏ¿ب تعلّق هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
يتقّوم Ø$ح ء ãÏ¿ب و[ّسكاً تعلّقاً ãÏÉيقت بذاته الَعلَق فٕاّن با¡لق@, الَعلَق كتعلّق نفسه@,

/@ Ø@ويطم

يsحظ النََّشب أّن وا¦ّسک@: والنوط والشبث النََّشب ومواّد اXاّدة ب� والفرق
ا¡لق@/ ã| العظم َنَشب ã| Fك ء@, ãÏ¾ ã| ورود جهة فيه

القلَب@/ اGوي شبث يقال التعّلق@, شّدة فيه يsحظ بث@: والشَّ

آخر@/ أمر Iقّق ع� وتوقّفه ء ãÏ¾ تعلّق النوط@: ã|و

آخر@/ أمر بسبب والضبط اAمتناع جهة ا¦ّسک@: ã|و

وجـود وعـدم التعلّق مطلق بلحاظ مyا كّل ãف� مطلق@, مفهوم له والتعّلق@:
عليه@/ التعلّق يصدق آخر@: ء ãÏ¿ب والقيام نفسه ã| التقّوم

والتوّسل الشديدة ا¡اجة عند الشجرة من اAٕبل علق اAٔصل@: مصاديق ومن
وحينئذ التعلّق حالة ã| F Øuفٕا بالولد@, واXرأة بالشوك الثوب وَعلْق ا�وع@/ لرفع wا
وما والبَكَرة والِقربة والسوط السيف وعsقة /@Fw يتقّومان بل FÎ»أنف ã| FG A@تقّوم
حينه@/ ã|و التعلّق ذلک وباعتبار بالقلب يتعلّقان واÒGوي وا¡ّب آخر@/ ٕا� تعلّق فzا

صفة وفيه والتعلّق بالُعلوق يتّصف ما ]ع	 اAٔصل@: ã| صفة َسن Ò¡كا والَعلَق
ٕا� فيص� متجّمد@, مايع هيى ã$ّال النطفة من اXتحّول الَعلَق مصاديقه@: ومن الُعلوق@/
حالة ٕا� والتحّول مُضغة كونه ٕا� التعلّق اقتضاء شأنه من أيى التعّلق@, صفة فيه ء ãÏ¾
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علق ٢٤٨

لتتحّول أخري مرتبة ٕا� تعلّق فzا بل فzا@, تقّوم A الَعلَق مرتبة ãف� نفسه@, ã| التقّوم
ٕالzا@/

حياtا hتُد Aو واقتضاؤه@, التعلّق صفة حياtا ã| ã$ّال الدود مصاديقه@: ومن
ء@/ ãÏ¿ب متعلِّقة وكوuا التعّلق@, Mالة Aّٕا

العـلقة ع� ٕاطـsقه فيكون َتِعَب@: ومن كالتََّعب مصـدر الَعلَق ٕاّن قلـنا وٕاذا
اXبالغة@/ باب من الدود@, وع� اXتحّولة

,@ Ø ãMتقري تفس� ا¦ّسک@; أو التشّبث أو النوط أو بالنََّشب العلق تفس� أّن فظهر
أعّم@/ ]فهوم تفس� بالُعلوق@: وتفس�ها

/@hالكر القرآن ã| موارده ã| به التعب� امتياز ينكشف وwذا

ُعلوق@: ذا ء ãÏ¿ال جعل والتعليق@:

/@١٢٩ . ٤ ـ علَّقة ÔXكا فَتذروها@ ْيل ÒXا ُكلَّ يلوا@ Ò]Qَف
sوب علوق ذات اAٔخري وتذروا الزوجات ٕاحدي ٕا� اXيل كّل [يلوا A أيى
ع� وهيى نف«Îا@, ã| طمأنينة Aو Gا ثبات A مطلَّقة Aو جة ]زوَّ ليست ã$ّكال تكليف

الَعَلق@/ حالة

/@٢ . ٩٦ ـ َعَلق ِمن اOٕنساَن َخَلَق

/@٥ . ٢٢ ـ َعلََقة ِمن Ú Ôj ُنطَفة ِمن Ú Ôjتُراب ِمن َخَلقنا@كُم ٕانّا
/@١٤ . ٢٣ ـ ُمضَغًة الَعلََقَة َفَخَلقنا

/@٣٨ . ٧٥ ـ ي َفَسوَّ َفَخَلَق َعلََقًة كاَن @ Ú Ôj
بكونه التعلّق حالة وهو اAٕنسان@, تكّون مراتب من مرتبة أّول ٕانّه قلنا الَعلَق
يكون Ø$ح مضغة Aو ا�Fد@, nعا من متجّمداً مايعاً يكون Ø$ح بنطفة ليس مضغة@,
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٢٤٩ علم

/@Fyبي معلَّق فهو اAٕنسان@, تكّون مراتب من ثابتة فعليّة مرتبة

ماّدت� Fuكو باعتبار الIاب@: ٕا� أو اXاء ٕا� اAٕنسان خلقة أّول ينسب وقد

ã| مـبدئيxّا باعتبار النطفة@: ٕا� ينسب وقد الكب�@, nالعا ã| اAٕنسان نشوء أّول ã|
اAٕنسان@/ nعا

ٕاّنـا وقوله@: َعَلق@/ ِمن اOٕنساَن َخَلَق تعا�@: بقوله التعبـ� لطف اXعـ	 وهذا
عنوان مورد ã|و َعَلق@/ ِمن بقوله@: اAٕنسان عنوان مورد ã| Ø#فع تُراب@: ِمن َخَلْقنا@كُم

تُراب@/ ِمن بقوله@: خلقته مطلق

من اAٕنسان مرتبة وحقارة اòالق عظمة ٕا� أخري ٕاشارة الكرZة اRAيات ã|و
والعلق@/ الIاب من ماّدته ٕاّن حيث الطبيعة@, جهة

عـاXه بـعنوان مـاّدته أّن ٕا� ا¡Çقيقة@: هذه ٕا� التوجيـه بلحاظ يشار وقد
النطفة@: هيى ,@ Ø ãæا¡يوا

/@٣ . ٧٦ ـ َنبتِليه ُنطَفةأمشاج ِمن اOٕنساَن َخَلقنا ٕانّا

اXغرور@/ اXوجود اAٕنسان ماّدة مبدأ ٕا� لsٕشارة باAٕنسان@, Ø#ع اللحاظ وwذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

علم@:

من غ�ه@/ عن به Øñيتم ء ãÏ¿بال أثر ع� يدّل واحد صحيح أصل علم@: ـ مقا
بكذا@/ ÓFمُعل فsن وخرج عsمًة@/ ء ãÏ¿ال ع� عّلمت يقال معروفة@, وهيى الَعsمة@, ذلک
هل@/ Ò£ا خsف ,@ ÓFمَعل يكون ء ãÏ¾ وكّل ا�بل@, والَعَلم@: أعsم@/ وا�مع الراية@, والَعلَم
باAٕنسان@/ كالعsمة Aٔ@نّه واحد@, والقياس أعَلم@, الرجل العليا@, الشفة ã| ّق الشَّ والَعَلم@:
ومن ِعلمه@, أخذَت ٕاذا ء ãÏ¿ال وتعّلمُت الَعَلم@/ قياس وقياسه ا�هل@, نقيض والِعلم@:
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علم ٢٥٠

وَعَلم@/ مَعلم نفسه ã| فهو اòلق من جنس كّل أّن وذلک ون@: ÒXالعا الباب

Fك أيضاً@, اXعـرفة ]ع	 وجاء تيقّـن@/ ٕاذا َيعَلم@: َعِلم اليقـ�@, الِعلم@: ـ مصبا
تعّدي اXعرفة ]ع	 كان وٕاذا مفعول�@, ٕا� تعّدي اليق� ]ع	 كان وٕاذا ]عناه@/ جاءت
#òا وأعلمته به وعلمت علمته فيقال الباء فتدخل َشَعر مع	 يَُضّمن وقد واحد@/ ٕا�
وأعلمت ّجة@/ ß¡ا ذيى Ì¿ع اXعلومات@: واAٔيّام /@ ÓFّتعل فتعلّم ÓDتعل وعلّمته به@/ وأعلمته
من ÓFََعل له جعلت الثوب@: وأعلمت َعsمة@/ عليه جعلت وغ�ه@: الكتاب من كذا ع�
الُعلFء@/ وbعه ,nالعا مثل :oوالعل يَعقل, ]ن Uتّص وقيل اòلق, : Ònوالعا وغ�ه@/ ِطراز

ء ãÏ¿ال ذات ٕادراك أحدYا@: ÍÈبان وذلک Mقيقته@, ء ãÏ¿ال ٕادراك الِعلم@: ـ مفر
عنه@/ Ø ãمن� هو ء ãÏ¾ ãن� أو له@, موجـود هو ء ãÏ¾ بوجود ء ãÏ¿ال ع� ا¡كم ãæوالثا
ـ مفعول� ٕا� يى اXتعدِّ ـ ãæوالثا َيعلُمهم@/ ا� ـ واحد مفعول ٕا� اXتعّديى هو ـ فاAّٔول

مؤمناٍت@/ علمُتموهنَّ فٕان

Çا Øu@Aٔ العلم@, من أخّص اXعرفة أّن والَمعرفة@: الِعلم ب� الفرق ـ ٦٢ الفروق
ِعـلٌم مـعرفة فكّل /@sًومفّص sًَمV يكون والعلم سواه@/ ØFع sً مفصَّ ء ãÏ¿ال بع� علم
يُفيد A والعلم غ�ه@, من اXعلوم ñي] يُفيد اXعرفة أّن وذلک معرفة@, علم كّل وليس

ذلک@/

سبيل ع� به هو ما ع� ء ãÏ¿ال اعتقاد هو العلم أّن واليق�@: الِعلم ب� الفرق
بعد الِعلم هو اليق� ٕاّن وقيل النفس@, �ٕاطمينان~ وثَلَج النفس سكوُن هو واليق� الثِّقة@/

الشّک@/ َح�ة

كدقّة دقيق وجه من ٕاليه يوَصل علم عور الشُّ أّن والشعور@: العلم ب� والفرق
لِفطنته@/ شاعر للشاعر قيل وGذا عر@, الشَّ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٥١ علم

والتحقيق@:

واAٕحـاطة ء@, ãÏ¾ ع� واAٕحاطة ا¡ضـور هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
Mسبه@/ كّل ãف� وا¡دود@/ القُوي باختsف Hتلف

fعرفة@/ اòصوصيّات@: وٕادراك ñبا¦ي مقارناً العلم كان وٕان

فيق�@/ والسكون@: الطمأنينة حّد ٕا� العلم وصل وٕاذا

اُمور@: ع� التنبيه هنا وينبغيى

عن عبارة ا¡ياة وحقيقة وجود@, لكّل ذاتيّة أّوليّة أصيلة صفة ا¡ـياة ٕاّن ـ ١

ã| ا Øuوٕا وقواه@, الوجود حدود Mسب Hتلف وهيى قواه@, فعليّة وعن الوجود فعليّة
كّل ã| Øتتج� فا¡ياة العدم@, مرحلة عن واsSؤه وظهوره الوجود Iقّق ع� ا¡قيقة

وجود@/ له ء ãÏ¾
نور أّن فgا واAٔرض@, ال«Êوات بديع القيّـوم ّ ا¡يى eا من ا¡ـياة مبدأ ـ ٢
بسـط مراحل bيع ã| ا¡ياة نور يsزمه كذلک تعا�@: منه وينبسط Øيتج� الوجود
اsXئكة ومن وٕانساناً وحيواناً ونباتاً bاداً كان@, مرتبة ّ أيى من ء ãÏ¾ كّل ãف� الوجود@,
والوجود ا¡ياة فٕاّن حياته@, وحدود وجوده سعة ]قدار ا¡ياة من حّظ له والعقول@,
ء ãÏ¾ كّل ã| والفعليّة وقواه@, الوجود ã| فعليّة عن عبارة ا¡ياة ٕاّن قلنا Xا متsزمان@,

وجوده@/ ã| اقتضاء Mسب
ع� واAٕحاطة ا¡ضور عن عبارة قلنا Fك العلم فٕاّن العلم@, تsزم ا¡ياة ـ ٣
عن عبارة العلم فحقيقة والوجود@, ا¡ياة سعة Mسب ء ãÏ¾ كّل ã| وا¡ضور ء@, ãÏ¾
من كان مرتبة ّ أيى ã| اXوجودات من لكّل ّ حضوريى علم وذلک ا¡ياة@, ã| سعة مقدار

ا¡ياة@/
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ã| Tقّق وٕا¾Ìافه@: حيطته Iت هو ما وع� النفس ع� ّ ا¡ضوريى فالعلم ـ ٤
فيه دام ما فا�امد فيه@, ا¡ـياة سعة Mسـب موجود كّل اXوجـودات@, مراتب bيع
يsزمها وما@يلحقها: ب�@اAٔجزاء قوُة@@اAستمساك@والتجاذب أيى فعلّية@, ا¡ياة@وقواها
النبات وكذلک حياته@/ مرتبة ã| اAٔجزاء ع� واAٕحاطة ا¡ضور أيى , ّ العلم@ا¡ضوريى
تsزم فيه ا¡ـياة ٕاذ ,@ ßnعا فهو فعلّية@: ولقواه عاXه ã| وحياة وطراوة ^اء له كان ٕاذا
أمـوره إدارة يوجب العلم وهذا يلحقها@, ما وع� اAٔجزاء ع� واAٕحاطة ا¡ضور
ا¡Çياة من ونصيبه مرتبته ÏÒÉقتÇ[ هذا وكّل أجزائه@, ب� النظم وتأم� قواه وتدب�

fرتبة@/ مرتبة ا¡ياة نور اشتّد Fّكل العلم ويشتّد اXوجودة@/
فتتكّون ا¡ـيوان@, مرتبة ã| قويّة Øوتتج� وتزيد تشتّد وقواها ا¡ـياة ٕاّن ـ ٥
واAٕدراك@, والعمل ا¡ركة من فzا ا¡ياة آثار وتتظاهر اòمس@, ا¡اّسة القوي فzا
مرتبxا@/ ã| والعلم واAٕحاطة ا¡ضـور دائرة تتّسع الشديدة@: ا¡ـياة تلک وباقتضاء

أيى ,@ ّ ا¡ضوريى العلم ã| أيضاً تشIك ا¡ـياة@: ã| مشـIكة ا Øu@أ Fك الوجود fراتب
مرتبته@/ Mسب كّل ومتعلّقاtا@, وذواtا أنف«Îا ع� واAحاطة اÌ¾Aاف

ٕاستعداد ومزيد حياته@, ã| وسيعة بسعة ا¡يوانات@: ب� Dف اAٕنسان وZتاز ـ ٦
ÓFوعـل وٕاحـاطة حضوراً فñيد فيه@, وقواها الروحانيّـة جهة بزيادة وذلک قواه@, ã|
وروحـانّيته@, حيوانيّته مرتبة ã| واAٕحاطة والعلم ا¡ياة لتوسعة ويستعّد حضوريّاً@,

فوقها@/ وما اXلكوت nعوا ٕا� والعروج وتقويxا وتزكيxا النفس بxذيب

ّ ا¡ضوريى والعلم با¡ياة اAتّصاف ã| اXوجودات مراتب قاطبة فتشIك ـ ٧

ّ بأيى ا¡صولية اA@كتسابيّة العلوم Iصيل ã| مشIكة مرات}ا باختsف ا Øuأ Fك ,@ Ø ãçالذا
ال«Êوّية@واÇGواء واAٔشعة وال#ودة وا¡رارة واليبوسة الرطوبة كتأث� Zكن@: طريق

ã| التكوينيّة والIبية والرياح والتصادفات واAٕصطكا@كات وا¡وادث وا¤يط واXاء
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٢٥٣ علم

السابقة التأث�ات ٕا� مضافاً ا¡يوان@, nعا ã|@oبية@والتعلIد@,@وكالF�النبات@وا nعوا
nعا ã| ا¡قّة واXعارف الصناعيّة الفنون وIصيل ا¢تلفة العلوم وكا@كتساب الطبيعّية@,

اAٕنسان@/

واAٕحاطة ا¡ـياة خصوصـيّات ã| AًـّوI توجب اAُمـور هذه من ًsّك فٕاّن
والروح@/ Ë»�ا قوي ã| وتزيد وا¡ضور@,

أمّا ا¡ضورّية@: العلوم ٕا� بوسـائط أو بواسطة ترجع اA@كتسابيّة العلوم ـ ٨
فzا يعمل Øj وا¡ضور@, ال¿Îود من فاُصوGا واAٔخsقّية@: والعرفانيّة اGAٕيّة العلوم
من مأخوذة ا Øuفٕا الدينّية@: ïوالس واRAداب اAٔحكام وأمّا والفكر@/ النظر ذويى أيديى
والفـقهاء@, العـلFء فـzا ف ØÍ½ويت لsٔنبـياء@, ال¿Îوديّة واAٕلقـاءات واGAٕام الوحيى
الذهـنيّة الصـور ٕا� fرجعها الطبيعـّية@: العلوم وأمّا والتفصيل@/ ´Ì¿والت بالتحقيق
مـباحث وأمّا الظاهرّية@/ با¡Çواّس ا¤سوسـة اòارجيّة لsٔعيان اXطابقة ال¿Îوديّة

ã|و عاXه ã| Tسوس وذلک ,@Í½والب بالسمع اAٕدراك ٕا� fرجعها والّلغات@: اAٔلفاظ
الطبيعة@/ مع والتطابق الفطرة ٕا� استنادها ٕا� مضافاً ,@ ّ اللفظيى الوجود

:@ Ø ãوحصو� ّ حضوريى قسم�@: ع� العلم أّن فظهر ـ ٩

ذات عـ� وٕاحاطته الذات أو النفس وهو اXدِرك فحضـور :@ ّ ا¡ضـوريى أمّا
ومـعارفَه نفَسـه ا£ـّرد النفس ¾Îود ã| Fك اXطابقـة@, الواقعيّة صـورته أو الُمدَرك
له ما الطبيعيّة اAٔجسام و¾Îوِد الواقعّية@, ا¤سوسات صور النفس و¾Îوِد ال¿Îودّية@,

اليق�@/ علم وهو العلم@, مراتب أقوي وهذا Tدودtا@/ ã| والقُوي اAٔجزاء من

الرdيّة والعلوم والفكر@, بالنظر ّ ا¡ضوريى من يكتسب ما وهو :@ Ø ãا¡صو� وأمّا
القبيل@/ هذا من الطالبون بتحصيلها يشتغل ã$ّال اXتداولة
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علم ٢٥٤

صاحَب لها Tصِّ كان ٕاذا ,@ ّ ا¡ضـوريى العلم مرتبة حـّد ٕا� بلوغها Zكن نعم
اAٔع�@/ sٔXبا معلّقة مهّذبة طاهرة نورانيّة قدسيّة زكيّة نفس

ا¡Çياة@, لوازم من العـلم ٕاّن قلنا وجّل@: عّز eا صـفات من العلم وأمّا ـ ١٠
واجبة تامّة فعليّة ã| يزال Aو يزل n فٕانّه وتعا�@, تبارك e أّوليّة ذاتيّة صفة وا¡ياة
اAّٔول وهو ,@ ّ أبديى Ø ãأز� وهو غاية@, Aو حّد Aو Çuاية ولصفاته لذاته وليس ثابتة@,
والقيّوم ذاته ã|و بذاته ّ ا¡يى وهو Tيط@, ء ãÏ¾ بكّل وهو والباطن@, والظاهر واRAخر

ء@/ ãÏ¾ كّل ع�

واِت مى السَّ نوُر اُ� ,@ Ø ãçوالذا ØãÏÈوالعر ّ اÇòارجيى ا¡ّد عن متعال تعا� فنوره
Îيد@/ Ò¾ ء ãÏ¾ ع�كّل وهو بوجه@, له uايَة Aو رِض@, َOٔوا

/@ ّ ا¡ضوريى علمه حقيقة ء@: ãÏ¾ كّل ع� وٕاحاطته وحضوره ف¿Îوده

/@ ٨٠ . ٦ ـ ÓFِعل ٍء ãÏ Ò¾ ُكلَّ ã Ùèَر َوِسَع
/@١١٠ . ٢٠ ـ ÓFِعل ِبِه يطوَن ÔJ Oو َخلَفُهم وما أيدvم Ò1َب ما َيعلَُم

/@١٢ . ٦٥ ـ ÓFِعل ٍء ãÏ Ò¾ بُكلِّ َقدأحاَط اَ� وأنَّ
/@٥٤ . ٣٣ ـ ÓDَعل ٍء ãÏ Ò¾ ِبُكّل كاَن اَ� فٕانَّ فوه ÔH أو َشيئاً ُتبدوا ٕان

/@٣ . ٥٧ ـ oَعل ٍء ãÏ Ò¾ بُكلِّ وهو والباطُن والظّاهُر واÐOخُر ُل وَّ َOٔا هو
/@٣٨ . ٣٥ ـ دور الصُّ بذاِت Õoَعل رضٕانَُّه َOٔوا واِت مى السَّ َغيب Ônعا اَ� ٕانَّ

/@١١٥ . ٢ ـ oَعل واسع ا� ٕانَّ ا� وجُه Ú Òqَف ُتولُّوا Cفأي
/@٢٢ . ٥٩ ـ Îاَدة Ú¿وال الَغيِب Ônعا ُهَو Oّٕا ٕالىَه O

ِمن َتسُقُط َوما والبَحِر Ù Ò5ال ã| ما وَيعلُم ُهَو Oّٕا َيعلُمها O الَغيب Ô ß³مفا وِعنَدُه
/@٥٩ . ٦ ـ َيعلُمها Oّٕا وَرَقٍة
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٢٥٥ علم

/@sفاغت اXؤمن�@, لبعض تشاهد بالعلم يرتبط Dف مقامات Ì¿ع هذه

النظر يكون مورد ã| يُستعمل ßnالعا فٕاّن والَعsّم@: oوالَعل ßnالعا ب� الفرق وأمّا
والتوصيف@: اAٕثبات Vّرد ٕا�

/@٩٤ . ٩ ـ فُينبئكُم Îادة Ú¿وال الَغيِب nٕا<عا ُترّدون Ú Ôj
وتثّبته@: العلم صفة ثبوت ٕا� فيه يشار مورد ã| يستعمل :@oوالَعل

/@٣٨ . ٣٥ ـ دور الصُّ ِبذاِت Õoَعل رضٕانَُّه َOٔوا واِت مى السَّ َغيب Ônعا اَ� ٕانَّ
/@٥ . ١١ ـ دور الصُّ ِبذاِت Õoَعل ٕانَُّه ُيعلنون وما ون ØÌ» يُ ما َيَعلُم

والعلم@: اAٕحاطة ك5ة ٕا� فيه يُشار مورد ã| يُستعمل والَعsّم@:

/@١٠٩ . ٥ ـ الغيوب َعQُّم أنَت ٕانََّک َلنا ِعلَْم O

مورد ã| استعFله وأ@ك5 مورداً@, ١٦٢ ã| ا£يد القرآن ã| استعمل oالعل ٕاّن Øj
والواسع@/ واòب�@, ,@oوا¡ك كالّسميع@, مع	@, يناسبه ÓÊºٕا يقارن العلم@: صفة تثبيت

يقتضيه@/ مورد ã| @كّل

الغيب وعلم الساعة كعلم تعا�@: eبا علمه Oتّص ما العلوم من أّن �O Aو
ال¿Îادة@: قبال ã| وهو

/@٦٣ . ٣٣ ـ ا� ِعنَد ِعلُمها ا Ú̂ ٕا ُقل الّساَعة َعن النّاُس َيسألَک

/@٥٩ . ٦ ـ هو Oّٕا يعلُمها Oالَغيب Ô³َمفا وِعنَدُه
به@, يُعلَم Xا Ëºٕا فالَعَلم@: واAٔمارة@: Òkاòوا َرك كالدَّ والَعsمة@: Ònوالعا الَعلَم وأمّا
بعد أو الع� بعد اAٔلف فيه يزاد الَعلَم ]ع	 والَعsم@, Ònوالعا به@, Òr ÔO ما ]ع	 Òr Òòكا@

اXع	@/ زيادة ع� يدAّن مزيدان ٕاÊºن Fفه امتداد@, ع� ويدّل الsّم@,
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علم ٢٥٦

جهة من واòلق الثوب@, وِطراز والراية , ء@, ãÏ¿ال أثر اXع	@: هذا مصاديق ومن
@@من@خصوصيّات@اAٔرض, @@ظاهراً َبل@من@حيث@كونه@عsمة@وأثراً Ò� الدAلة@ع�@اòالق,@وا

وهكذا@/

من غ�Yا أو ي Ø Ôa أو حرارة أثر ã| العليا الشفة ã| الشّق ]ع	 الَعلَم ذلک ومن
اXزاجّية@/ العوارض

غ�هم@/ أو عقل ذويى من نوع أو مفرد موجود كّل يشمل مفرداً Ònالعا ٕاّن Øjnوعا النبات nوعا ا�Fد nعا يشمل sف العقل@, بذويى Oتّص ساXاً@: bعاً bع وٕاذا
ا¡يوان@/

وعن لsٕنسان ا¡ـياة Tيط عن خارجة ا Øuفٕا والعقول@: اsXئكـة nعوا وأمّا
فٕاّن عرفاً@, علzم العقـsء ٕاطsق عدم ٕا� مضافاً واصطكا@كاtم@, ابتsءاtم موارد

العناوين@/ هذه فوق والعقوُل واsXئكة ا¡يوان@, قبال ã| اAٕنسان ع� ٕاطsقها

تعا�@: قوله اAختصاص هذا ع� ويدّل

/@١ . ٢٥ ـ 1َنذيراً ÒXللعا ليكوَن َعْبِده Òَع� الُفْرقاَن ل نزَّ
/@٢٧ . ٨١ ـ 1 ÒXللعا ِذ@كٌْر Oّٕا هَو ٕان َتذَهبون فأيَن

/@٥٢ . ٦٨ ـ 1 ÒXللعا ِذ@كٌْر Oّٕا ُهَو وما
/@٢٨ . ٢٩ ـ 1 ÒXالعا من ِمنأَحٍد ا ßw َسَبقكُم ما الفاِحَشَة َلتأتوَن ٕانَّكُم

/@٩٦ . ٣ ـ 1 ÒXللعا وُهدًي ُمباَر@كاً بَبكََّة َلّلذيى للنّاِس ُوِضَع َبيٍت َل أوَّ ٕانَّ

/@٩٠ . ٦ ـ 1 ÒXللعا ِذ@كريى Oّٕا ُهَو ٕاْن َعلَيهأْجراً أسألكُم Oُقل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٥٧ علن

علن@:

َعلَناً وَعلِن عالِن@/ فهو ,@Ì¿وانت ظهر قعد@: باب من ُعلوناً اAٔمر َعلن ـ مصبا
به وعالنت أظهرته@/ وأعَلنُته@: الَعsنية@/ ËºAٕوا وَعل�@/ َعلٌِن فهو لغة@, َتِعب@: باب من

قاتل@/ باب من وِعsناً معالَنًة

وظـهوره@/ ٕاليـه واAٕشارة ء ãÏ¿ال اظهار ع� يدّل صحيح@, أصل علن@: ـ مقا
أنا@/ وأعلنته يعلُن@, اAٔمُر علَن يقال

وِعلوان اAٔعيان@/ دون ãæعاXا ã| ذلک يقال ما وأ@ك5 ,@ ØÌ»ال ضّد الَعsنية@: ـ مفر
ذاته@/ بظهور A فيه الّذيى اXع	 بظهور اعتباراً علَن@, من يكون أن يصّح الكتاب@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| كان ما ٕاظهار أيى واAٕخفاء@, اÌºAٕار يقابل ما اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
/@ ØÌºو خفاء

واAٕشارة@: واAٕجهار Ì¿والن واAٕبداء اAٕظهار وب� اXاّدة ب� والفرق

كان@/ كيفيّة ّ وبأيى غ�ه@, أو قصد عن مطلق@, الظهور@: أّن

قصد@/ غ� من Øب� ظهور والبُدّو@:

اAٔصوات@/ ã| استعFله وأ@ك5 ,@ ãعا� Øب� ظهور واAٕجهار@:

للجمعّية@/ وٕازالة القبض@, بعد بسط :@Ì¿والن

أمر@/ انتخاب بعنوان ٕاZاء واAٕشارة@:

اAٕخفاء@: قبال ã| يستعمل فاAٕعsن
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علن ٢٥٨

/@٢٥ . ٢٧ ـ ُتعِلنون َوما فون ÔH ما وَيعلم
/@٣٨ . ١٤ ـ ُنعلن وما ãS ÔK ما َتعلَُم ٕانََّک رّبنا

/@١ . ٦٠ ـ Ôrأعلن وما Ôrأخفي ]ا أعلم وأنا ة باXودَّ ٕالzم ون ØÌ ß» تُ
اً ØÌ ßº يكن n وٕان أشخاص@, أو شخص ٕا� بالنسبة Uفيّاً يكون ما واAٕخفاء@:

:@ ã| Fك نفسه@, ã|
/@١٥ . ٥ ـ الِكتاب ِمن فون ÔH Ôrُكن ا Ø ßW َكث�اً َلكُم Ù1ُيب

فون@: ÔH ـ دون باXّودة@, ٕالzم ون ØÌ» تُ ـ بقوله السابقة اRAية ã| Ø#ع هذا وع�
عyم@/ ٕاخفاؤها يراد A اXوّدة فٕاّن

اÌºAٕار@: قبال ã| ويستعمل

/@٩ . ٧١ ـ ٕاÌºاراً Gم وأÌºرُت Gم أعلنُت ã Ùæ ٕا Ú Ôj
/@١٩ . ١٦ ـ ُتعلنون وما ون ØÌ» تُ ما َيعلم وا�

/@٧٦ . ٣٦ ـ ُيعِلنون وما ون ØÌ ß» يُ ما نعلُم ٕانّا َفJQزنکقوGم
/@٢٢ . ١٣ ـ وَعQنيًة اً ØÌ ßº زقناُهم َر ا Ø ßW وأنَفقوا Qةَ الصَّ وأقاموا

خفاء أو بطون ã| يكون ما مطلق ØÌ»وال ,@ ØÌº ã|و اً ØÌº ء ãÏ¾ جعل واÌºAٕار@:
بقيودها@/ تقيّد sب كBن@, أو

اAٕ@كنان@: قبال ã| ويستعمل

/@٦٩ . ٢٨ ـ ُيعِلنون وما ُصدوُرهم ُتِكّن ما َيْعلَُم وَربَّک

/@٧٤ . ٢٧ ـ ُيعلنون وما صدوُرهم ُتكّن ما َلَيعلَُم ربََّک وٕانَّ

يانة@/ الصِّ مع اÌºAٕار واAٕ@كنان@:
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ٕاظـهار مـطلق عن عبارة فهو واAٕ@كنان@, واAٕخفاء اÌºAٕار يقابل فاAٕعsن

ãæعاXا هذه وبانتفاء اÌºAٕار@, قبال ã| أو اAٕ@كنان مقابل ã| أو اAٕخفاء مقابل ã| يكون
اXوارد@/ تناسب ÏÉقت[ ãæعاXا هذه ã| يستعمل وهو اAٕعsن@, مفهوم يتحقّق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

علو@:

وتفتح ـف�@, السُّ خsف والُعـليا@: السفل@, خsف ها@: ßوغ� الدار لو ُعِ ـ مصبا
فهو ارتفع@, قعد@: باب من ُعلّواً ء ãÏ¿ال sوع م¿Ìف@, مكان كّل الُعليا@: وأصل فتمّد@/
ذلک@, من أمر فعل وتَعاَل@: أيضاً@/ اAرتفاع من تَعالِياً وتعا� رفعته@, وأعليته@: عاٍل@/

Ø$حـ كsمهم ã| ك5 Øj تَعاَل@, فيقول السـافل يناديى كان ãالعا� الرجل أّن وأصله
تـعالَيا تـعالَْوا فـيقال فتحه@, ع� باقياً الÊÉئر به ويتّصل مطلقاً@, هلّم ]ع	 استعمل
اAٔرض ã| sوع اXؤّنثة@/ مع وك«Ìت nالسا اXذكر bع مع الsّم ُضّمت ا Ø[ور ,@ Ö�َتعال
فيه@: وعلوت وعلوتُه وقهره@/ َغلبه فsناً@: sوَع /@ Ø#وتك Ø# ÒQ ُعلّواً@: sوع صعد@/ ُعلّواً@:

aله@/ بعد البع� ع� علق ما والِعsوة رقيُته@/

واAرتفاع@, السمّو ع� يدّل واحد أصل ألفاً@, أو واواً أو كان ياًء علو@: ـ مقا
العـلّو@, البناء هذا وأصل اòليل@: وقال والُعلّو@/ الَعsء ذلک ومن ء@, ãÏ¾ عنه A@يشّذ
اAٔرض@/ ã| الَمـلِک sعـ يقولون ,@ Ø#والتج فالعظمة الُعلّو وأمّا فعة@/ فالرَّ الَعsء فأمّا
وا�Çمع ال¿Ìف@, كسب الَمـعsة@: اòـليل@: قال ¾Ìيف@/ أيى الكعـب@: ãعا� ورجل
ء ãÏ¿ال أسفل والِعلو@: فل والسِّ ال¿Ìف@/ أهل من أيى الناس@, ِعلية من وفsن /@ الَمعاليى
وارتـفع@/ ãèثو عن قم أردَت ٕاذا :@ ãèثو عن واعُل ãèثو عن عاِل ويقولون وأعsه@/

نزل@/ ٕاذا عنه وأع� ركبه@, ٕاذا يعلوه الفرَس sوَع
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ويقال العلّو@/ من يكون أن وZكن والشّدة@, الصsبة من :@ Ø ãع� ـ ٥٤ اAشتقاق
,@ ّ ُعلويى العالية ٕا� وُينسب َظِفر@/ ٕاذا Òيَع� الرجل يى Ød وبه ظِفر@, ٕاذا َعsًء@: Òيع� Ò ã ßَع�
يسـّمون مكّة وأهل ÇLوها@/ والَعsء@: فعة@, الرِّ والُع�@: يليه@, وما ا¡جاز أع� وهيى

/@ مَعاليى bعها والَمعsة ِعلِّيَّة@/ الواحدة ,@ Ø ã�sَع الُغَرف

يَعلو sع وقد ,@Fzٕال اXنسـوب :@ Ø ãف� والسُّ ّ والُعلويى فل@, السُّ ضّد الُعلّو@: ـ مفر

ã ßوَع� واXذموم@, ا¤مود ã| يقال :@sوَع /@ Ø ãَع� فهو ,@sًَع Òيَع� ã ßوَع� عاٍل@/ وهو ُعلّواً@,
بل الواصف� وصف به يط ÔJ أن يَعلو fعناه به@: eا ُوصف وٕاذا ا¤مود@/ ã| Aّٕا يقال A

للغرفة@/ ÓÊºٕا التعارف ã| فصار عالية@, تصغ� والُعلِّيَّة@: العارف�@, علم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كونه ٕا� نظر دون من هو حيث من الرفعة هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
الرفـع مواّد وب� بيyا الفرق :@ ã}الر ã| وسبق فل@, السُّ قبال ã| وهو قبل@, من sًساف
ٕا� نظر دون من نفسه ã| يsحظ العلّو أّن السمو@: ã| وسبق وغ�ها@, والصعود ã}والر

واAقتدار@/ القهر عليه ويغلب موضع@, عن وزوال التسفّل

معنويّاً@/ أو ماّديّاً كونه من أعّم اXع	 وهذا

:@ ã| @Fك :@ ّ اXاّديى فالعلّو

/@ ٨٢ . ١١ ـ ساِفَلها ا Òz عالِ َجَعلنا أمُرنا جاَء ØFفل
/@٢٤ . ٧٩ ـ اOَٔع� َربُّكُم أنا َفقاَل Ìَفناَدي Ò¿َفح

وملک وجنود وعنوان وقدرة مال من اXاّديّة جهة ã|و ماّديى فرعون علّو فٕاّن
السفل@/ قبال ã| العلو ذ@كر وقد وحكومة@/
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:@ ã| Fك :@ ّ اXعنويى والعلّو

/@٤٠ . ٩ ـ الُعليا ِهيىَ اِ� وكلمُة Òف� السُّ َكَفروا الَّذيَن كلمَة وَجَعَل
:@ ã| Fك العاّم@: واXع	

/@٢٠ . ٤ ـ الُع� واِت مى والسَّ رَض َOٔا َخَلَق ن Ú ßW QًيT تَ
:@ ã| Fك اRAخرة@: nبعوا يتعلّق وما

/@٢٢ . ٦٩ ـ عالِية َجنٍَّة ã| راِضية ِعيَشٍة ã| فهَو
:@ ã| Fك اXتعال@: eا ٕا� ينسب وما

/@٣ . ١٦ ـ كون ßÌ¿ يُ ØFَع Ò>َتعا
/@١ . ٨٧ ـ اOَٔع� ربّک ÒËºا َسبِّح

مـوارد@, تسـعة ã| القرآن ã| ذ@كر وقد ا¡سـ	@, اÊºAٔء من فهو :@ Ø ã ßالَع� وأمّا
,@sًوفع وصفة ذاتاً ãتعا�Xا Ø ãالع� وهو A@يتناهي@, ]ا اXطلق العلّو بصفة اXتّصف ومعناه

ّ ظاهريى وجه ّ أيى ومن ا�هات@, bيع ومن وÊºوّية@, أرضيّة اXوجودات bيع ع�
وتفّكر@: وتعقّل وٕادراك توصيف ّ أيى ومن ,@ Ø ã	وباط

/@١٠٠ . ٦ ـ َيِصفوَن ØFَع Ò>َوتعا ُسبحانَُه
/@٤٣ . ١٧ ـ َكب�اً ُعلّواً َيقولون ØFوَتعا<َع ُسبحانَُه

/@٤ . ٤٢ ـ oالَعظ Ø ãالَع� رضوهَو َOٔا ã| وما Êواِت Ú»ال ã| ما لَُه
اAرتفاع@/ جهة من تفّوق ع� يدّل Ø ãالع� ٕاّن حيث والكب�@: oبالعظ وصف وقد

والعظمة@/ الك#ياء مطلق ع� يدAّن والكب� oوالعظ

تعا�@: قوله ã| Fك اXورد@: يقتضيه حيث oبا¡ك يوصف وقد

/@٥١ . ٤٢ ـ oَحك Ø ãَع� ٕانَُّه َيشاء ما بٕاذِنِه فيُوحيىَ Oًَرسو يُْرِسَل أو
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:@ ã| Fك الذّم@: مورد ã| يستعمل وقد

/@ ٨٣ . ٢٨ ـ اOَْٔرض ã| ُعلّواً ُيريدون O ِللَّذيَن عُلها ÒS خرةُ ÐOا الّداُر ِتلَک
/@ ٨٣ . ١٠ ـ اOَْٔرض ã| َلعاٍل ِفْرعوَن وٕانَّ

nبعا تعلّق هو اAٔرض@: ã|و دنيويّة جهات ã| بالعلّو والَعsقة اAستعsء فٕاّن
Çbيع وفوق بالدنيا@, التعلّق مراتب أع� من واAستعsء الدنيا@/ للحياة وحّب اXاّدة

اXاّدّية@/ ا¦ايsت

ير@, ØÌ Ù¿كال مبالغة صيغة وفِّعيل ,@� جِّ كالسِّ @ Ù ã Ùِع� bع ٕانّه رقم@, ã| سبق والِعلِّيِّ�@:
اXتأّصل@/ Ø ã	التكوي الكتاب من Vموعة وٕانّه

/@١٩ . ٨٣ ـ َمرقوم ِكتاٌب ِعلِّيُّون ما أدريىَک وما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عمد@:

وتعّمدته@: قصدت, ٕاليه: وعمدت ÍÈب@, من@باب َعمداً ء ãÏ¿لل عَمدُت ـ مصبا
اتكأت@/ ء@: ãÏ¿ال ع� واعتمدت َعَمد@/ وا�مع ُيسـَتند@, ما والِعFد@: أيضاً@/ ٕاليه قصدت

ã| ُعـمدتنا وأنت الِعFد@, مثل والُعمدة و[ّسـكُت@/ ركنت الكـتاب@: ع� واعتمدت
وبفتحت�@/ بضّمت� وُعُمد أعِمدة وا�مع معروف@, والَعمود@: معتمدنا@/ أيى الشدائد@,

سطع@/ بعموده@: الفجر وÍÈَب

ء ãÏ¿ال ã| اAستقامة وهو مع	 ٕا� ترجع كث�ة فروعه كب�@, أصل عمد@: ـ مقا
أعِمده وأنا فsناً عَمدت ذلک من ء@/ ãÏ¿ال وٕارادة الرأيى ã| وكذلک Wتّداً@, أو منتصباً
عمداً ذلک يى Ød ا Ø̂ وٕا وغ�ه@, القتل ã| اòطأ نقيض والَعْمد@: ٕاليه@/ قصدَت ٕاذا عمداً@:
عليه@/ ويَعتمد سكه ÔZ بعFد ء ãÏ¿ال تَعِمد أن والَعْمد@: اòليل@: قال ٕايّاه@/ ٕارادتک Aستواء
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ُعُمد@/ العFد وbع ِعFد@, ٕاليه يُسنَد الّذيى ãÏ¿وال أسندته@/ ء@: ãÏ¿ال عمدُت ُدريد@: ابن
اAٔخبية Aٔصحاب ويقال باء@, ßòا ُعُمد ã| ذلک ويكون حديد@, أو خشب من والَعمود

الّذيى قوامه اAٔمر@: وَعمود ِعمـاد@/ وأهل َعمود@, أهل هم غـ�ها يVَلون A الّذين
أمراً تُكاِبد أن الَعْمد@: اòليل@: قال ومعتمدهم@/ سّيدهم القوم@: وَعِميد به@/ Aّٕا oيستق@A
ومتعمِّداً@/ معتِمداً وفعلته له@, وتعّمدت وعمَدع�@, عمداً ذلک فعلت تقول ويق�@, ّد ßP
اòيمة@, عليه تعتمد خشب والَعمود@: ٕاليه@/ واAستناد ء ãÏ¿ال قصد الَعْمد@: ـ مفر
تشبÇzاً ضـوئه ابتداء الصبح@: وعمود عليه@, معتمداً بيده اAٕنسان يأخذه ما وكذلک
بالنّية@/ اXقصود وهو ال«Îو@, خsف التعارف@: ã| والتعّمد والعمد اGيـئة@/ ã| بالعمود

ُعُمد@/ وbعها وغ�ه@, مال من عليه يُعتمد ما كّل والُعمدة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كان ٕاذا القصد مصاديقه@: ومن ركون@, ã| [ايل هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن

ã| واAعBد غ�ه@/ أو بكتاب وا¦ّسک ء@/ ãÏ¿ال ع� اAتكاء مع واAعBد اAستناد@, مع
عليه@/ يستند وعصاً عمود@/ ع� والّسقف البناء واعBد بليغ@/ جّد واAٕرادة@مع الشدائد@/

به@/ اAٔمر يقوم وما

التفعيل Xطاوعة وهو ا¦ايل ذلک والتعّمد: الركون@/ مع ا¦ايل اختيار واAٕعBد@:
الفعل@/ وقوع جهة ع� الداّل

/@٥ . ٣٣ ـ قلوُبكُم َتعّمدت ما ولكن به ÔkأخطأDف ُجناح َعَليكُم ولَيَس

ã| اXراد هو وهذا به@, kأخطأ ما A Pّد@, ٕاليه قلوبكم وركنت [ايلت ما أيى
تعا�@: قوله
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/@٩٣ . ٤ ـ َفجزاؤه داً ُمَتعمِّ مؤمناً َيقتْل وَمن

وثبتت وركون [ايل مورد بكونه يتّصف ما ]ع	 وَعمود@, ِعFد bع والَعَمد@:
الصفة@: هذه فيه

/@٢ . ١٣ ـ ا Òuتََرو َعَمٍد ßِبَغ� واِت مى السَّ َرَفَع الَّذيى اُ�

كا�اذبـة حركاtا@, من ـلة اXتحصِّ القوي ويراد Tسوسـة@, أعمدة بغـ� أيى
:@ ã| Fك واXعقوAت@, ا¤سوسات تعّم اXاّدة أّن ع� يدّل وهذا وغ�ها@/ والدافعة

/@٩ . ١٠٤ ـ َدة دَّ Ò ÔW َعَمٍد ã| ا�@/// ناُر
ٕالzا@, وتركن تBيل فالنار Wّددة@, أعمدة ã| وتظهر تتشكّل اXوقدة النار ٕاّن أيى

اAٔفئدة@/ ع� تطّلع النار@, توقّد من اAٔعمدة وهذه

/@٧ . ٨٩ ـ الِعFد ذاِت ٕاَرَم ِبعاٍد َربَُّک َفَعَل َكيَف تََر nأ
ãtجز ّ تارOيى موضوع عFد@: ذات عاد وكون /@Fw يتعلّق ما وعاد ٕارم ã| سبق

اAّٔوليّة القرون تلک حوادث عن Í¼قا والتار± ,@ ّ النظريى ّ العلميى البحث عن خارج
اbAٕال@/ بنحو Aّٕا

باAٔبنية يرتبط ما الِبQد@: ã| ِمثُلها َلق Ö ÔO Òn ã� الَّ تعا�@: قوله بقرينة اXنظور ولعّل
وٕاتقاuا ٕاحكامها ã| البsد ã| سـابقة Gا تكن n ã$ّال اXتقنة ا¤gة الرفيعة الوسيعة

وbاGا@/

والعمران البناء جهة من ٕاليه ويركن الناس ٕاليه يBيل ا ØW الرفيع الوسيع والبناء
فzا@/ واAٕقامة السك	 جهة ومن

امتداد@/ ع� يدّل واAٔلف وركون@, [ايل مورد يكون Xا Ëºٕا والِعFد@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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عمر@:

سكنوه أهله@: وعمره عاِمر@/ فهو قتل@, باب من َعْمراً بأهله اVXُل َعَمر ـ مصبا
الِعـFرة@@/ ËºAٕوا بنيxا@, أيضاً@: عمراً الداَر وعمرت يتعّدي@, Aو يَتعّدي به@, وأقاموا
رجل@/ Ëºٕا :@ ØËÉبال وُعFرة الفتح@/ من أ@ك5 Fzف Ì»والك العظيمة@, القبيلة والعFرة@:

يى Ød وبه عاِمر@, فهو عمره@, طال تِعب@: باب من َيعَمر وَعِمر للُبنيان@/ Ëºٕا والُعمران@:
قـتل@, باب من َيعُمر eا عَمره فيقال والتضعيف با¡ركة ويَتعّدي وباXضارع@/ Aًتفأ
لعمُرك فتقول اXفتوح اXصدر ع� Ë»الق Aم وتدخل ُعمره@, أطال أيى تعم�اً@: وعّمره

عمره@/ سكناها له جعلت الداَر@: وأعمرتُه وبقاِئک@/ وحياتِک واXع	 Aٔفعلَّن@,

ـ واRAخر زمان@/ وامتداد بقاء ع� يدّل أحدYا صحيحان@, أصsن عمر@: ـ مقا
أيضاً@/ الَعْمر وهو ا¡ياة@, وهو الُعمر@, ـ فاAّٔول غ�ه@/ أو صوت من يعلو ء ãÏ¾ ع�
اAٔرض@, ِعFرة الباب ومن تَعم�اً@/ eا رهم وعمَّ أعFرهم@, طالت النّاُس@: َعِمر ويقال
عاِمرة@: وقوGم مَعمورة@, عاِمرة وهيى َيعُمروuا@, وهم ِعFرَة اAٔرَض الناس عمر يقال:
الُعمـران@/ واXصـدر ËºAٕوا ُعِمرت@/ من واXعمـورة اAٔرُض@, َعَمرت ع� Tمـول
وأمّا هذا@/ ٕا� يَؤول كلّـه والباب لَيْعمـروها@/ اAٔرض ã| الناَس تعا� eا واسَتعمر
وذلک بـُعمرته@, أهـّل ٕاذا الرجل@: اعتمر ويقال َلبة@, Ò�وا ياح الصِّ فالَعْوَمرة@: ـ اRAخر
من رأسک ع� جعلته ء ãÏ¾ كّل والَعFر@: اللغة@: أهل قال للُعمرة@/ بالتلبية صوته رفعه

غ�ها@/ أو تاج أو ٕا@كليل أو قلنسوة أو ِعFمة

مصـدره قياس Aّٔن قياس@, غ� ع� وُعمراً َعْمراً َيعَمر الرجل َعِمر ـ صحا
وٕان وYا وُعْمرك@, َعْمرك eا أطال ـ قوGم ومنه ,@sًطوي زماناً عاش أيى التحريک@:
أدخـلَت فٕاذا اXفتوح@/ وهو أحدYا Ë»الق ã| استعمل أ@نّه Aّٕا ]ع	@, مصدرين @كانا
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ÇTذوف@, #òوا اAبتداء@, لتوكيد والsّم ,@eا َلَعمُر وقلَت باAبتداء رفعته الsّم عليه
ما eا َعْمَر وقلَت@: اXصادر نصب نصبته بالsّم يأت n وٕان /@ قسميى eا َلَعمُر والتقدير
:@eَا َعْمـَرك ومع	 ودوامـه eا ببقاء أحلُف أيى فعلُت@, ما eَا وَعْمَرك كذا@, فعلُت
من بيyا ما وهو لsٔسنان الُعمور واحد والُعمر بالبـقاء@/ له ٕاقرارك أيى ,@eَأ تعم�ك
النصب ã| وتُسـقطها ُعَمر@, وب� بينه للفرق بالواو@, يكتب رجل Ëºٕا وَعمرو@: الّلحم@/
وعـمرت الُعُمر@/ وا�مع الزيارة@, من وأصلها ا¡ّج@, ã| والُعمرة Oلفها@/ اAٔلف Aّٔن
راِضية وِعيشة َمدفـوق@, أيى دافق ماء مثل ومعمور عاِمر فهو ِعFرة@, أعمره اòراَب

َمرضّية@/ أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أّن Fك اÇòراب@, قبال ã| وهو ا¡ـياة@, ٕادامة هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
اFXت@/ ضّد ا¡ياة

الَعـْمر وبعدها واNAٕاد~ التكوين مرتبـة بعد �وهيى اAُو� اXرتبة ã| فا¡ياة
العيش@/ يتحقّق بعده Øj واستمرارها@/ ا¡ياة وٕادامة

اAٔرض من اÇXوجودات ã| ا¡ـياة فٕاّن وذلک Mسـبه@, ء ãÏ¾ كّل ã| والَعْمـر
باختsفها@/ Hتلف واAٕنسان وا¡يوان والبناء

اAٔرض@: ãف�

/@٩ . ٣٠ ـ َعَمروها ا Ø ßW ÒFأ@ك وَعَمروها رَض َOٔا وأثاُروا

وتربيxا@/ اAٔشجار وغرس الزراعة عن عبارة وٕاحياؤها اAٔرض ã| ا¡ياة

اXساجد@: ã|و

/@١٨ . ٩ ـ با� ا�َمنآَمَن َمساجَد يَعُمر ا Ú̂ ٕا
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٢٦٧ عمر

/@١٧ . ٩ ـ ا� َمساجَد َيعُمروا أن Ò1ك ßÌ¿ِللُم كاَن َوما
من تعم�ها ٕا� مضافاً وهذا الصـsة@, وٕاقامة والعـبادات بالتطّوع فٕاحياؤها

الُبنيان@/ حيث

اAٕنسان@: ã|و

/@٤٤ . ٢١ ـ الُعُمر zم َعلَ طاَل Ø�ح وآباءهم هؤOء َمتَّعنا َبل
اFXت@/ ٕا� ينxيى أن ٕا� حياته استمرار عن عبارة فيه فالعمر

حياته@/ ٕادامة ]ع	 وُعمر@, ُعمران ذا ء ãÏ¾ جعل والتعم�@:

/@٦٨ . ٣٦ ـ َيعقلون Qلقأف Òòا ã| ُننكْسه ْره نَُعمِّ وَمن
/@١١ . ٣٥ ـ ِكتاب ã| Oّٕا ُعمره ِمن ُينَقُص Oَو ٍر ُمعمَّ ِمن ُر يُعمَّ َوما

نفسـه ã| وُعمران بتعم� واAٕقدام العمل طلب ]ع	 الَعْمر@, طلب واAستعFر@:
غ�ه@: ã| أو

/@٦١ . ١١ ـ فzا واستَعمَر@كُم رض َOٔا ِمَن أنشأ@كُم هَو ه Ôَغ� ٕالىٍه ِمن َلكُم ما
wم يتعلّق ما سائر ã|و أنف«Îم ã| واAٕصsح التعم� ع� موظّفون م Øu@بأ يراد

/@@ مطلقاً

ا¡رام@, اXسجد به ُيعَمر عمل برنا¶ أيى به@, ُيعَمر ما ]ع	 كاللُّقمة@, والُعمَرة@:
اXستحبّة الُعمرة وبرنا¶ والطاعة@, بالعبادة ُيعَمر مسجد ٕانّه حيث من اXسجد ٕاّن وقلنا

ا¡رام@/ اXسجد به ُيعَمر ما أحسن من :@ËºوXا غ� ã|
Ìِمن Ò»ستَيk ا Òf ّج Ò¡ٕا<ا ة بالُعْمَر تََّع Ò Ò] ن Ò Òf Ôrأِمن فٕاذا ///@ ِ�ِ والُعمَرة جَّ Ò¡ا وا Ø ß]وأ

/@١٩٦ . ٢ ـ ديى ÒGا
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عمر ٢٦٨

ا�هة@, هذه ٕا� اAُو�@ناظرة وا�ملة اAٕخsص@, ع�@وجه Fyم كّل ٕايتاء يراد
ٕا¡Çاق ٕا� ناظرة الثانية وا�ملة مسـتحبّاً@/ أو واجباً أحدYا كون جهة عن فارغًة
]ع	 وا¦تّع ب#ناVه@, ãçويأ ا¡ّج ٕا� ينxيى أن ٕا� واAٕبsغ التطويل ومعناها ,@ اGديى

التطويل@/

ا¡رام, للمسجد التعم� من خاّص برنا¶ اختيار أيى الُعمرة@, ٕاختيار واAعBر@:
تعا�@: قوله ã| Fك بالقرينة@, تستفاد اòصوصيّة وهذه

/@١٥٨ . ٢ ـ اعتََمر أو البيَت َحجَّ ن Ò Òf اِ� َشعائر ِمن واXرَوةَ فا الصَّ ٕانَّ
أو عة ØÌ¿مت حقيقة صارت وٕان اAٔصل@, مصاديق من ُعمـرة@: كلمة أّن فظهر

اAٔصل@/ من ا¢صوص اXع	 ã| ¾Ìعيّة
قـوله ã| Fك اAٔبنية@, من ا Øuٕا حيث من وتعم�ها اXسجد ِعFرة اAٔصل ومن

تعا�@:

ِخـر ÐOا والَيـوم با� آَمَن كََمن رام Ò¡ا اXسـِجِد ةَ وِعFَر ا¡اّج ِسـقايََة Ôrأَجعل
/@١٩ . ٩ ـ ا� َسبيل ã| وجاَهَد

F Øuٕا حيث من والعFرة ـقاية السِّ مقايَسة واXع	 مصـدران@, والعFرة ـقاية السِّ
/@eا عند يَستووَن A ,@eا سبيل ã| اهد ÔNو يؤمن ]ن ,@FÎ»أنف ã| ملحوظان

eبا يؤمن ]ن والفضـيلة@, الوزن جهة من والِعFرة السقاية عمل قويس وقد
بلحاظ ا�هات@, bيع من وفضيلة وزن له اXؤمن أّن ٕا� ٕاشارة سـبيله@: ã| وNاهد
وبلحاظ ا¡ّق@, طريق ã|@سلوكه وبلحاظ ,eسبيل@ا ã| عمله@وVاهدته وبلحاظ ٕاZانه,

ُهدي@/ وسالک خ� عامل وكونه وجوده

الوزن من له فليس مؤمناً@: يكن n ٕاذا للمسـجد والعامر للحاّج ã}السا وأمّا
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٢٦٩ عمر

الفضائل@/ bيع فيه مَن توازن A وهيى ا�هة@, هذه Aّٕا والفضيلة

مطلوباً@, التعبـ� فيكون الطرفـ�@, مطلق A الفضـيلة@, جهة مقايسـة فالنظر
اXنظور@/ خsف ع� والتقدير

/@٤ . ٥٢ ـ اXعمور والبيت َمنشور َرقٍّ ã| َمسطور وكتاٍب والطُّوِر
وÇIّول@, بـتطّور يتحقّق ا Ø̂ ٕا الواسع@: الباسط النـور ã Ø�Qو القـدرة ظهور أيى
اòارج ã| تظهر Øj الرقيقة@, اAٔوراق صفحات ã| يضبط Øj أنفسّية@, كتب ã| Øويتج�

واAٔذ@كار@/ بالطاعات اXعمور البيت بناء ã|
الكرZة@/ اRAية توضيح ã| /@Ì¿ن كتب@, ـ راجع

تعا�@: قال السابق�@, من رجال به يى Ø Ôd فقد :@ ÓÊºٕا ِعمراُن وأمّا

/@٣٣ . ٣ ـ 1 ÒXَع�العا ِعمراَن وآل Òoٕابراه وآَل ونوحاً Sآَدَم اصطَ اَ� ٕانَّ
Òhَمْر ا Ôxي Ú Òd ã Øæ وٕا ///@ راً رَّ Ò ÔT ã+ َبطْ ã| ما لََک نََذرُت ã Øæ ٕا َربِّ ِعمراَن امرأةُ قاَلت ٕاذ

/@٣٥ . ٣ ـ يطان الشَّ ِمن ا Òx ريّ وذُ ِبَک اُعيُذها ã Ùæ وٕا
/@١٢ . ٦٦ ـ ُروحنا من فيه فنَفخنا أحَصنتفرَجها ã� الَّ ِعمراَن ابنَت Òhوَمر

بـن Aويى بن قاهاث بُن عمراُن وهو وهارون@: Ïºمو والد به Òسـّم�Xا fن
,@ Aويى ِبنت وأخذ Aويى بيت من رجل وذهب ~٢@.@١� اòروج ِسفر ã| قال يعقوب@,

فراجع@/ ـ ٕا» ٕابناً@/// وولَدت اXرأة فحبلت

معاً@/ واAُّم اAٔب جانب من يعقوب ٕا� منتسب Ïºوf
داود ولد من ,@oيعاق بن ماثان بن ِعمراُن وهو ,@hمر والد به@: اXسّم� ومن
سـبطاً Ø ãMالنـ ÇJيي فيكون ,@ Ø ãMالن لزكريّا زوجة اAٔخري بنتـه إيشاع وكانت ,@ Ø ãMّالن

الّسsم@/ عليه كاXسيح لعمران@,
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عمق ٢٧٠

ã	ب راهبات من فاقوز@, بنت َحنّة ٕاdها �ع~@, hمر اُم وهيى عمران@: امرأة وأمّا
وغ�Yا@/ الورديى وابن والتار± البدء ã| Fك ـ اُخxا كانت ايشاع ٕاّن ويقال ٕاÌºائيل@,
Ïºمو فٕاّن ,@hمر والِد عمران آل مyا فاXراد الكرZة@: اRAية ã| عمران آل وأمّا
بذلک آية@, بعد اRAية ´Í½ت ٕا� مضافاً ,@oٕابراه آل من كانوا وُولدYا@, عمران ووالده

ٕا»@/ عمران@/// قاَلتامرأة ٕاذ ـ

ã|و الكـتاب@, قاموس ã| Fك بالَعْمرام@, الع#يّة ã| ُيتلّفظ عمران أّن �O Aو
وع#يّاً@/ عربيّاً ـ ٢٠ و ١٨ . ٦ اòروج ِسفر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عمق@:

فـهيى قعـرها@, بَُعد أيضاً@: وَعFقًة َقـُرَب باب من ُعمقاً Bالبـ َعُمقت ـ@ مصبا
وعّمقxا@/ أعمقxا فيقال والتضعيف@, باAٔلف ويَتعّدي منه@, Ëºٕا والَعْمق عميقة@,

فهو للطريق@, صفة كان ٕاذا الُعمـق قال@: Ø ãèعراAٔا ابن ذ@كره أصل عمق@: ـ@ مقا
العـرب@: فصحاء بعض عن وقال@: ِجراwا@/ طول فهو ,@Bللبـ صفة كان وٕاذا الُبعـد@,

ا¡فر@/ ا¡ديثة Bالب واòليقة@: قال@: مyا@/ أعمَق رأيت fا خليقة رأيت

:@ ÒJوالِعم حافُرها@/ وأعَمقها ُعمقاً@, َعُمقت وقد َعميقة@, Bب ـ ٢١١ . ١ الع�
كُزَفر@: والُعَمق نظل@/ Ò¡ا من أمّر وهو ,@ ÒJالِعم تأ@كل عاِمقة@: وٕابل عاِمق@, وبع� نبت@,
اAٔمر: ã| وتعّمق تنّطع@/ كsمه@: ã| وتعمَّق تعميقاً@, اAُمور ã| النظر وعمَّق ]ّكة@/ موضع
أطراف واAٔعFق: الَمفاوز, أطراف من ما@بَُعد والَعمق@والُعمق: متعمِّق@/ فهو تشّدق@فيه,

تقيَّد@/ nو اAٔطراف وقيل البعيدة@, اXفاوز
عميق@/ ا¡جاز@: أهل لغة َعميق@: َفجٍّ ُكلِّ ِمن ã| الفّراء قال ـ ٢٩٠ . ١ الxذيب
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٢٧١ عمق

والفـّج@: الطريق@, ã| الَمعيق من أ@ك5 والَعميق الليث@: وقال َمعيق@/ يقولون o] وبنو
Bبـ العـرب@: وتقول ا�بـل�@/ ب� الواسع عب الشَّ هو غ�ه@: وقال البعيد@/ اÍÉXب

َمعاقة@/ ومُعقت عُمقت وقد وأمعقxا@, أعمقxا وقد وَمعيقة@, عميقة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¡فر انxاء مصاديقه@: ومن تسفّل@, ã| اAنxاء هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
أقصـاه@, ٕا� البلوغ وهو أمر ã| والتحقيق تسفّل@/ ã| اXفازة طرف وانxاء /@Bالب ã|

الثابت@/ اAٔمر منxي ٕا� البالغ وهو ا¡ّق ذلک ومن

اAٔ@ك#@/ اAشتقاق من والعمق اXاّدة ب� ما �O@Aو

ـ َعميق َفّج ُكلِّ ِمن Ò1يأت ضاِمر وَع�ُكلِّ Oًِرجا يأتوَك ّج Ò¡با النّاِس ã| وأذِّْن
/@٢٧ . ٢٢

النـاس جـعل والتأذين@: والوفاق@, الرضا بقـيد اAطsّع هو اAٕذن أّن سـبق
موافق�@/ راض� مطّلع�

جل الرِّ من مشـتّق وهو راجل ]ع	 وَرجيل َرِجل bع ٕانّه سـبق جال@: والرِّ
قدمه@/ ع� ãÏ¿Z من أيى انðاعيّاً@, اشتقاقاً العضو@, ]ع	

راجعه@/ /@ اXستويى كالطريق صافياً@, ÓDمستق منفرجاً يكون ما كّل والفّج@:

Ø ãèالعـر كالفرس ء@, ãÏ¾ ّ أيى من الزوائـد من ãا�òا لب الصُّ الدقيق والضاِمر@:
با¡يوان@/ له اختصاص Aو الس�@, Ìºيع Aًَمهزو كان ٕاذا وا�مل

غ�ه@/ و حيواناً وصsبة@, وخلوص قّوة فيه َمركب كّل ليشمل به والتعب�

كّل وع� أيى �الضوامر~@, ضامر كّل صفة ا Øuفٕا مؤنثًة@: يأت� بكلمة والتعب�
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عمل ٢٧٢

وIّمل@/ وقّوة صsبة وفيه فّج@, كّل من يس� أن يستطيع مركب

A Mيث الضـامر ã| واAسـتطاعة التحّمل لزوم ٕا� ٕاشارة بالعميق@: والتعب�
البـعيدة البـsد أّن ٕا� ٕاشارة فيه وأيضاً واXرتفعة@/ اXتسفّلة اXراحل ّ طيى من æيتوا
اAستواء@, خّط من القرب ã| وقوعها ]ناسبة اXتسفّل@, العميق كالفّج مكّة ٕا� بالنسبة
لوحظت ٕاذا وذلک اòّط@, ذلک عن بعد Fّكل دوuا ما تسفّل اXوجبة اAٔرض وكرويّة

يأتوك@/ ـ النقطة تلک ٕا� منتسبة البsد

حال :@Aًِرجا وقوله الناس@, ٕا� راجعاً قبُل@, ُذ@كر فٕانّه يأتوك@: ـ بتعب� Ø#يع nو
عليه@/ عطف ضامر@: كّل وع� ا�مع@, ضم� من

وYا الزمان@, ذلک ã| مفهوم� يكونا n أمريـن ٕا� ٕاشارة الكرZة@: اRAية ãف�
اAٔرض@/ وكروية ا¡يوان@, من اAٔعّم اXركب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عمل@:

bعها@, ã| سعيت الصدقة@: ع� وعِملت صنعته@/ :@sًَعَم أعَملُه عِملته ـ مصبا
كذا@, أعملته فيقال باGمزة ثان ٕا� ويَتعّدي وعاملون@, ل ØFُع وا�مع عامل@, والفاعل
وLوه الثوب واستعملت يعمل@, أن سألته واسـتعملته@: ,@sًعام جعلته أيى واستعملته@,
البـيع من ف ØÍ½الت به يراد اAٔمصـار@: أهل كsم ã| وعاملته له@/ يُعدُّ Dف أعملته أيى

لغة@/ والك«Ìة العامل@, اُجرة والُعFلة@: عمله@/ ولّيته البلد@: ع� وَعّملته وLوه@/

اÇòليل@: قال يُفعل@/ فِعل كّل ã| عاّم وهو صحيح@, واحد أصل عمل@: ـ مقا
ما أجر والُعـFلة@: بنفسـه@, عمل ٕاذا الرجل@: واعتمل عامل@, فهو ,@sًَعَم يَعَمل َعِمل

العمل@/ من ÍÔÈوباً بأيدvم يَعملون القوم والَعَملة@: عاملته@, مصدر واXعامَلة ُعِمل@/
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٢٧٣ عمل

ã| اضـطرب واعتَمل ]ع	@/ واسـَتعمَله@: ه Ôغ� وأعَملَـه ,@@sًَعَم َعِمل ـ صحا
النـجيبة النـاقة والَيـْعملة@: َعمول@/ ورجل العمل@, ع� مطبوع َعِمل@: ورجل العمل@/

العمل@/ اXطبوعة
يقال ء@, ãÏ¿ال ã| اAٔثر ٕاNاد العمل أّن والعمل@: الفعل ب� الفرق ـ ١١٠ الفروق
ذلک فعل Aّٔن ذلک@, يفعل وA@يقال ,@sًزنبي اòوَص ويعمل خزفاً@, Òالط� يَعمل فsن

ٕاNاده@/ هو ء ãÏ¿ال

Aّٔن الفعل@, من أخّص فهو بقصد@, ا¡Çيوان من يكون فعل كّل العمل@: ـ مفر
ا�Fدات@, ٕا� ُينسب وقد قصد@, بغ� فعل مyا يقع ã$ّال ا¡يوانات ٕا� ينسب الفعل@قد
@البـقر ـ قوGم ã| Aّٕا ا¡يوانات ã| العمل يُستعمل nو ذلک@, ٕا� ُينسب Fّقل والعمل

العوامل@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| وسـبق اòارج@/ ã| الفعل من يتظاهر ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
جـهة مـن الباطنّية@, ا¡اAت باقتضاء اòارجيّة واAٕظهارات اAٕفاضات ٕاّن الشأن@:
منتسبة لوحظت وٕاذا الشأن@/ علzا يطلق الصدور@: وبلحاظ الفاعل ٕا� منتسبة ا Øu@أ

العمل@/ علzا يطلق اòارج@, ã| والتحقّق الوقوع جانب ٕا�

واقع هو حيث من لوحظ ٕاذا الفعل@, من اòارج ã| واقعاً يكون ما فالعمل@:
ومتحّقق@/

ÇUصوص وهـو قصد@, عن وٕاNاده باختيار العمل صدور عن عبارة والفعل
واختياره@/ قدرته مورد ã| ا¡يوان من وكّل باAٕنسان

:@ ã| Fك الصا¬@: والعمل
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عمل ٢٧٤

/@٩ . ١٧ ـ َكب�اً مأجراً Ô ÒG أنَّ اِت ß¡الّصا َيعَملوَن الَّذيَن Ò1ؤمنXا ÔÌ Ù¿ وُيبَ
:@ ã| Fك السئِّي@: والعمل

/@ ٨٤ . ١٨ ـ َيعملون كانوا ما Oّٕا السيِّئات َعِملوا الَّذيَن َزي ÔNQَف
:@ ã| Fك العمل@: ومطلق

/@١١١ . ١١ ـ م Ô ÒGFربُّکأع م Úyلَيُوفِّي ا Ø ÒX @ ًQُّك وٕانَّ
/@١٣٩ . ٢ ـ وَلكُمأعFُلكُم أعFُلنا وَلنا

أو ٕانسان@, أو حيوان@, من ,@ ّ اAختياريى الفعل من ويتحّصل يتكّون ما فالعمل@:
القدرة@/ آثار من هو اAختيار فٕاّن ـ شيطان أو جّن@,

/@ ّ وٕاG×يى Ø ãtجزا وأثر ,@ ّ طبيعيى أثر فله سيئاً@: أو صا¡اً عمل وكّل

ويوجب اAٕنسانّية@, والسعادة الgال ã$مرحل من أّوليّة مرحلة الصا¬ والعمل
الظاهرّية@: واAٔعضاء ا¡واّس ã| وطهارة ونقاء صفاء

.@@١٨ ـ رّبـه بعباَدة ك ßÌ¿ يُ Oو اً ß¡صا Qًَعَم فلَيعَمْل َربّه ِلقاَء يرجو كاَن ن Ò Òf
/@١١٠

/@٣٠ . ٤٥ ـ َرaته ã| م Øwَر فُيدِخُلهم اِت ß¡الّصا وَعِملوا آَمنوا الَّذيَن فأّما
/@٩٧ . ١٦ ـ طيِّبة َحياةً فلُنحيينَّه اُن[وهومؤمٌن ذَ@كَرأو ِمن اً ß¡صا َعِمَل َمن

/@٧١ . ٢٥ ـ َمتاباً ٕا<ا� َيتوُب فٕانَُّه اً ß¡صا وَعِمَل تاَب وَمن

اXراد وهو النفس@, وتزكية القلب وٕاخsص الباطن خلوص الثانية@: واXرحلة
أحداً@/ ربّه ِبعبادِة ك ßÌ¿ يُ Oو ـ تعا� بقوله

درجة ã| ãJويُب تعا�@, eا ٕا� والتوّجه التوبة عن Zنع فهو السئِّي@: العمل وأمّا

www.attaweel.com



٢٧٥ عّم

حيوانيّة حياة Aّا¡ياة@ٕا من له وما الروحانّية@, التوّجهات@واAٔلطاف عن Tروماً mال}ا
:@ Ø ãæبد ّ ظاهريى وعيش ماّديّة

/@٤ . ٢٩ ـ يسِبقونا أن السيِّئاِت َيعملون الَّذيَن َحِسَب أم

/@ ٨١ . ١٠ ـ الُمفِسدين َعَمَل ُيصلُح O اَ� ٕانَّ

Fك ]ثله@, Aّٕا َزيى ÔN@Aو وخساراً@, بُعداً Aّٕا لصاحبه يزيد A السئّي العمل ٕاّن نعم
تعا�@: قال

/@ ٨ . ٩٩ ـ يََره اً@ ØÌ Ò¾ ة ذَرَّ ِمثقاَل َيعَمْل وَمن
/@١٦٧ . ٢ ـ zم َعلَ Ìاٍت Ò»َح م ÒGFاُ�أع م Ôvيُر @َكذلک

:@ ã| Fك واXقام@, اXورد ÏÉقت[ أمراً ٕاNاده فهو تعا�@: eا من العمل وأمّا

ُمنَتِظرون ٕانّا وانتِظروا عاِملون ٕانّا َع�َمكانتكُم اعَملوا Oيؤِمنوَن ِللَّذيَن وُقل
/@١٢١ . ١١ ـ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عّم@:

خـsف والعـاّمة@: عـاّم@, فهو قعد@, باب من عموماً وغ�ه اXطُر عّم ـ مصبا
والِعFمة@: للتأ@كيد@/ العامّة ã| واGاء ,@ عامّيى العامّة ٕا� والنسبة عواّم@, وا�مع اòاّصة@,
والعـمومة أعـFم@, bعه والَعّم@: الرأس@/ ع� العFمة كّورت وتعّممُت@: ,@mFع bعها
يقال Aو خالة@, وٕابنا أخ وٕابنا عّم ٕابنا Yا ويقال@: ت@, ØFع bعها والعّمة منه@, مصدر

خال@/ ٕابنا Aو اُخت ٕابنا Aو عّمة ٕابنا Yا
:@oالعم اòليل@: قال والعلّو@/ والك5ة الطول ع� يدّل واحد أصل عّم@: ـ مقا
ع� النـباُت اسـتَوي ويقولون ُعّم@, وا�مع َعميمة@, Kلة يقال النبات@, من الطويل
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عّم ٢٧٦

للنخلة يقال بعÎÉم@: وقال طويلة@/ أيى عميمة@, جارية ويقال [امه@/ ع� أيى ُعَممه@,
,@mFالَع القوم تيجان أّن وذلک د@, ُسوِّ الرجل@: ُعمِّم ويقال َعّم@/ وbعها َعّمة@, الطويلة@:

ج@/ تُوِّ العجم ã| يقال Fك@

واحدtا والتفافها@, طوGا ã| التامّـة الُعّم@: أبو@عبيد@: ـ ١١٩ . ١ ج الxذيب
التـّف ٕاذا اعـBماً@: النـبات Ørواع وث�ة@/ كانت ٕاذا َعميمة للمرأة قيل ومنه َعميمة@,
التاّم@, Ë»�ا والَعَمم@: اAٔب@/ أخ والَعّم@: /@ ّ ا¡يى من ا�Fعة الَعّم@: السّكيت@: ابن وطال@/
غ� ع� َعّم وٕاحداها ا�Fعات@, الَعFِعم@: عمـرو@: ãèأ عن لَعَمم@/ جسـمه ٕاّن يقال
ٕاذا الرجَل@: َتعّممُت زيد@: وأبو /@ Ó ØFع ذ ØHا ٕاذا :@ Ó ØFَع الرجل استعّم :@ ãtالكسا قال قياس@/

/@Aًخا Hّولت ومثله ,@ Ó ØFع دعوته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اòصوص أّن وسـبق اòصوصـّية@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
التـفّرد عـدم هـو فـالُعمـوم غ�ه@, دون به متفـّرداً ء ãÏ¾ ٕا� اAنتساب عن عبارة

غ�ه@/ وٕا� ٕاليه ينتسب بل ء@, ãÏ¿ب واAختصاص

اAٔب فـٕاّن أخوYا@, وهو اAٔب قبال ã| والَعّمة الَعّم اAٔصل@: مصـاديق ومن
واُختاً أخاً Fuكو مع F Øuفٕا والعّمة@, العّم sRف فقط@, وتربيxم أوAده بتأم� Oتّص

عاّم@/ انتساب FG بل اAٔب ã| Fك اAنتساب من FG وليس ,@Fzف اختصاص A

كّل فٕاّن خال@: ٕابنا Aو اُخت ٕابنا Aو عّمة ٕابنا F Øu@بأ القـول صّحة عدم وأمّا
وA@يصّح اòالت�@, ٕابنا أو اAٔخوين@, ٕابنا وYا ,@ عّميى ابن يا لصاحبه يقول Fyم واحد
باعتبار@/ و�OA@تصحيح@كّل@مyا وهكذا@/ ,Fyبي Hتلف فالنسبة عّمة, ٕابنا Yا أن@يقال
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٢٧٧ عمه

Øمـع� ]Çورد Oتّصا n ٕاذا اXطُر@, وعمَّ العطـيُّة عّمت ã| Fك الشـمول@, ومyا
واòاّصة@/ اòاّص مقابل ã| والعامّة والعاّم Uصوص@/

وعـدم شـمول جهة فzا لوحظ ٕاذا والكـ5ة@, والعلّو والطـول الزيادة ومyا
Qّوزاً@/ فتكون ا�هة@: هذه فzا تsحظ n وٕاذا ء@, ãÏ¿ب اختصاص

الرأس@/ وcوGا ٕاحاطxا ]ناسبة والِعFمة

/@٦١ . ٢٤ ـ أخواِلكُم بيوِت ِتكُمأو ØFَع بيوِت بُيوِتأعFِمكُمأو أو
/@٥٠ . ٣٣ ـ تک ØFع وبناِت عّمک وَبناِت

اÇXوهم التـاء لوجـود العّمة ُتفرد nو ا�نسـّية@, ٕارادة باعتبار العّم اُفرد وقد
لsٕفراد@/

اòارج@/ ã| كذلک كونه جهة من اAٕفراد يكون أن وA@يبعد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عمه@:

مَأخوذ وتَعامََه@: اً@, Øمتح� ترّدد ٕاذا َتِعب باب من َعَمهاً طغيانه ã| َعِمه ـ مصبا
وأعمه@/ َعِمه فهو النجاة@, ع� تدّل أمارات فzا يكن n ٕاذا َعمهاء@, أرض قوGم من

لطـريقه Çvتديى A اً Øمتح� يIّدد الّذيى والعاِمه@: الَعِمه ـ ١٤٩ . ١ الÇxذيب
َعمي الَعمي ويكون قلت@: /@Í½الب ã| والَعَمي ,@ الرأيى ã| الَعَمه بعÎÉم@: وقال ومذهبه@/

بقلبه@/ Í½يُب A كان ٕاذا القلب@:

ـه@/ ُعمَّ وا�مع وعاِمـه@, َعِمـه فهو َعِمه وقد والIّدد@, Øالتح� الَعَمـه@: ـ صحا
:@ والُعّمzيى ذهبت@, أين يَدِر n ٕاذا :@ الُعمَّهيى ٕابلُه وذهبت wا@/ أعsم A عمهاء@: وأرض

مثله@/
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عمه ٢٧٨

عِمه اòليل@: قال اهتداء وقلّة ح�ة ع� يدّل واحد صحيح أصل عمه@: ـ مقا
يتوّجه@/ أين يَدريى A ترّدد ٕاذا وذلک َعَمهاً@: يَعَمه الرجُل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

نظر ّ أيى عن قلبه يعميى Mيث الشديدة ا¡�ة هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
/@ ورأيى

ا�وارح@/ ã| أثرها يظهر Øj القلب ã| Aًأّو تكون ا¡�ة أّن ا¡�@: ã| وسبق
والظاهر@/ ا�وارح ã| Aًأّو يكون وهو بالعكس@, والIّدد

مyا@/ واحد بصّحة العلم مع Tدودة أمور أو أمرين ب� ترّدد هو والشّک@:

الَعَمه@/ Øj ,@ Øالتح� Øj الIّدد@, Øj اAُو�@, اXرتبة ã| فالشّک

/@١٥ . ٢ ـ َيعَمهون ُطغياuم ã| ّدهم Ô ÒZو
/@١١٠ . ٦ ـ َيعمهون طغياuم ã| ويََذرُهم

/@٧٢ . ١٥ ـ َيعَمهون َسكرtم ãS لَ م Úuٕا لَعمُرك
/@٤ . ٢٧ ـ َيعَمهون َفُهم م Ô ÒGFمأع Ô ÒG َزّينّا

اÇXقّدمات وwذه والðي�@, والسكرة الطغـيان موارد Iـقّق بعد الَعَمـه فذكر
بالكّلّية@/ اGدي سبيل عن اAنقطاع يتحّصل

ا�Çريان ã| Iّول هو والسكر اXعروف@/ عن وQاوز ارتفاع هو الطغيان فٕاّن
فـهذه مـطلوبة@, حسـنة رؤيـxا اAٔعFل وتزي� كان@/ ما خالف ما وظهور الطبيعيى
Oالفها@/ ØFوع كان ØFع تامّاً ٕان½Íافاً توجب ٕانسان@: ã| وتداومت استمّرت ٕاذا اAُمور

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٧٩ عمي

عمي@:

باب من ُعْميى وا�مع عمياء@, واXرأة ,@ أعميى فهو ½Íه@, بَ فقَد :@ َ عِميى ـ مصبا
العين� ع� Aّٕا الَعمي يقع Aو أعميُته@/ فيقال باGمزة@, ويُعّدي أيضاً@, وُعميان أaر@,
فهو اAهتداء@/ عدم ~Fyبي� والعsقة الضsلة@, عن كناية للقلب الَعمي ويستعار bيعاً@/

بالتضعيف@/ ويُعّدي ,@ ãخ� :@ Ô#òا وَعِميى القلب@/ وأعمي َعٍم@,

Í½الب ذهاب العمي@: ذلک من وتعطية@/ Iَس ع� يدّل واحد أصل :@ عميى ـ مقا
اعـمياًء@, ُّ يَعFيى ّ ٕاعFيى قالوا ا Ø[ور َعمًي@, يَعَمي َعِميى منه والفعل /@Fzكلت العين� من
الواحـدة@/ العـ� ع� النعت هذا يقع Aو الصحيح@/ لفظ ع� أخرجوه ٕادهاّم@, مثل
Aو أعFه! ما اXع	@: هذا ã| ويقولون َعمون@, وقوم القلب@, أعمي كان ٕاذا َعٍم@: ورجل
Dف ويقولون ,@Í½الب يُدركه ظاهر نعت ذلک Aّٔن أعFه@, ما :@Í½الب عمي ã| يقولون
أعـFه@, ما ٕاليه@: للمشار تقول أن قبيح Aٔ@نّه اòليل@: قال أفَعله@, ما النعوت من ãخ�
فتَلبسـه شيئاً ٕانسان ع� تُعمِّيى أن والتعمية@: عFه@, معـرفِة ã| شاركک قد وا¢اطب
الكـثيف السحاب الَعFء@: الباب ومن الّلجاجة@/ وهيى الغـواية@, والَعFية@: لَبْساً@/ عليه

مُظلم@/ أيى وَعFء شديدة عFية ã| وهو عFءة@, منه والقِطعة اXطبق@,
,@eُا وأعFه ,@ ُعْميى وقوم أعمي فهو َعِميى وقد /@Í½الب ذهاب الَعَمي@: ـ صحا
فعميتعلzم ـ@ التبس ٕاذا اAٔمر@: عليه وَعِميى ذلک@/ نفسه من أري الرجل@: وتَعامَي
ع� القلب وَعِميَة الصواب@, عن ِعميٌة وامرأة جاهل@, القلب@: َعِميى ورجل نباء@/ Oٔا

َفِعَلة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
العلم هو ٕانّه :@Í½الب ã| وسبق ,@Í½الب فقدان هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
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عمي ٢٨٠

القلب@/ أو الع� بنظر

القلب@/ بنظر أو الع� بنظر العلم فقدان هو فالَعمي@:

وفـقدان البـاطنّية@/ البص�ة وفقدان البا¼Íت�@/ العين� فقدان مصاديقه@: fن
وجهل@/ بضsل والرشاد اGداية

السحاب و]ع	 /@#òا عميى ويقال اòفاء@, ]ع	 اXاّدة تطلق اXناسبة@: وwذه
اAلتباس@/ و]ع	 اXظلم@/ الكثيف

تعا�@: قوله اAٔصل ع� ويدّل

/@١٦ . ١٣ ـ والَبص� اOَٔعَمي َيستَِويى َهل ُقل
/@١٢٥ . ٢٠ ـ َبص�اً ُكنُت وَقد أعميى ã+ ح¿Ìتَ Ò ßn ربِّ قاَل

تعا�@: قوله الباطنّية@: البص�ة فقدان ع� اXاّدة ٕاطsق ع� ويدّل

/@٤٦ . ٢٢ ـ دور الصُّ ã| ã� الَّ القلوُب تَعمي ولكن اOٔبصاُر تَعمي O ا Øuفٕا
/@ ٨١ . ٢٧ ـ َضQلxم َعن الُعميى wاِديى أنَت وما

/@٤٠ . ٤٣ ـ ُمب1 َضQل ã| كاَن وَمن الُعميى ديى Òt أو ÚË Û½ال ُتْسِمُع أفأنَت

ودعـوة وتبليغها اGAٕيّة ال¿Ìيعة وبيان للت¿Ìيع ُيبَعث ا Ø̂ ٕا Ø ãMالن أّن �O Aو
وا¡gة@/ الكتاب وتعليمهم ٕالzا@, الناس

ذاتيّة لق Òòوا بالفطرة يرتبط Dوف التكوين مراحل ã| مأموراً Ø ãMالن يبعث Aو
ثانوّية@/ عرضيّة أو أّولّية@,

هـذا ورسـخ وأعـFله@, وأخـsقه آرائـه ã| ا¡Çّق عن اLرف ٕاذا واAٕنسان
الظلمة به وأحاطت أثر@, فيه والفsح النور من n@يبق Ø$ح @قلبه@, ã| اLAراف@والضsل
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٢٨١ عمي

وA@ُيريد اAهتداء@, A@يقبل وأبكم ØË¼وأ أعمي فيص� قلبه@: ع� eا rوخ والقساوة@,
والنور@/ الفsح

eا يدعوه Ø$ح واAعتدال@, ا¡ّق وقبول اAهتداء اقتضاء فيه يوجد A فحينئٍذ
والدين@: وال¿Ìيعة ا¡ّق ٕا� ورسوله

/@١٧ . ٤١ ـ دي ÔGَع�ا الَعَمي فاسَتحّبوا فهَديناُهم \وُد وأّما
/@١٨ . ٢ ـ يَرِجعون O فُهم ُعميىٌ ُبكم ØË Ô¼

أن Aّٕا اÇGدي@, ٕا� يرجـعون A فهم الثانية كالطبيعة Gم ا¡الة هذه فجعلت
تعا�@: eا vدvم

/@٥٦ . ٢٨ ـ َيشاء َمن ديى Òv ا� ولكنَّ أحببَت َمن ديى Òt O ٕانََّک
/@٥٣ . ٣٠ ـ الُعميى wاديى أنَت وما

فـٕاّن الع�@: عمي من اAٕنسان ذات ã| نفوذاً وأقوي أشّد القلب عمي ٕاّن Øj
ا¡Çياة بانتفاء ãتنت� Øj الدنيا@, هذه ã| wا وينتفع ,@ ّ اXاّديى البدن آثار من الع� رؤية
فيه وA@تعلّق له فنـاء Aو بالروح يتعلّق ا ØW فهو والبص�ة@: القلب عمي وأمّا الدنيا@/

الدنيا@: با¡ياة

/@٧٢ . ١٧ ـ Qًَسبي وأضلُّ أعمي ِخَرة ÐOا ã| فهَو أعميى هذه ã| كاَن وَمن
wا ينتفع ã$ّال قلبه@, بص�ة تقوية ã| اAٕنسان فليجاهد كذلک@: اAٔمر كان فٕاذا
والسـعادة �òا أّن ٕا� ويتوّجه نفسه@, Tجوبيّة وعن عFه عن وJذر ا¡يات�@, ã|

القلب@: بص�ة ã| له والفsح

/@١٠٤ . ٦ ـ zا َفَعلَ َعِميى وَمن Íفلنفِسه Ò½نأب Ò Òf

www.attaweel.com



عنب ٢٨٢

َعَليكُم فُعّميت ِعنده ِمن َرaًة ãæوآتا ã Øèَر ِمن َع�بيِّنٍَة ُكنُت ٕان Ôrأرأي َقوم يا
/@٢٨ . ١١ ـ كاِرهون ا@ ÒG Ôrوأن أُنلِزُمgوها

.@@٢٨ ـ يومئٍذ اOٔنباء zم َعلَ اXرَسل1فَعِميت Ôrأَجب ماذا فيقوُل ُينادvم ويوَم
/@٦٦

وبيyم@, بيyا اAرتباط قطع شّدة ٕا� ٕاشارة واAٔنباء@: الرaة ٕا� العمي ُنِسب
ٕالzم@: نسب ٕاذا اXع	 وهذا اAٕبصار@, بسـبب واAطsّع العلم فقدان هو العمي فٕاّن
واAٔنـباء@, الرaة ٕا� نسبته sRف وهذا أخري@, وسيلة ّ بأيى العلم فقدان A@يستلزم
¡صول فzا اAقتضاء @مطلق ãع�@ن� ويدّل اAرتباط, مطلق عن@قطع عبارة عFها فٕاّن

واAطsّع@/ والنظر واÌ¾Aٕاف والربط الكشف

ã Øالك� والعمي وخصوصّيته@, موضوعه Mسب ء ãÏ¾ كّل ã| والنظر واÌ¾Aٕاف
وهـذا اAقتضاء@, أصل ãينت� Ø$ح أصله@, ومن بالكليّة واÌ¾Aٕاف النظر ذلک فقدان

كذلک@/ ٕالzا بالنسبة

والصمم@/ البكم راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عنب@:

وهو Aّٕا عنب له يقال Aو منه@/ ا¡ـبّة والِعنَبة أعناب@, bعه الِعَنب@: ـ مصبا
الزبيب@/ فهو يبس فٕاذا ,@ ّ طريى

الِعَنب@, فالثـمر ذلک@/ ßغ� وكلمٍة معروف@, \ر ع� يدّل اُصـيل عنب@: ـ مقا
الِعَنباء@@/ للِعنب@: قالوا ا Ø[ور ِعَنبة@, Aّٕا ِفَعلة كsمهم ã| ليس ويقولون@: ِعَنبة@/ واحدته
تامر يقال Fك العنب@, كث� أيى عانب@, رجل ويقال اAٔعناب@/ ع� الِعنب bعوا ا Ø[ور
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٢٨٣ عنب

القرون@/ الطويل الَوِعل الَعْنبان@: اAٔخري@: والكلمة وAِبن@/

ُجزر ٕا� الفينيقيون أدخله وقد آسيا@, من العنب أصل ـ ٤٥٤ ـ التذكرة ٕاحياء
العنب Tصول ويتحّسن ,@Í½وم ومرسيليا اليونان@وصقلية@وإيطاليا اAٔرخبيل@وجزائر
وأوراقـه والتـغـذية@, النفع كث� والعنب ـ ٤٥٦ ـ معـتدلة ا¡رارة كانت Fّكل وNود
Ùمل� مرطِّب العنب وعص� السمنة@, ٕازالة ã| يفيد ¾Ìاب ا¡½Íم من ÍÉJو تؤكل@,

الدم@, من للحمـوضة مزيل والزبيب الريق@, ع� ¾Ìباً الكبـد أمراض ã| ينفع مغّذ
/@ ّ صدريى وملطّف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الرمّـان ã| سبق Fك و\Çرtا الشجرة Vموع هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
والزيتون@/

/@Fyم واحدة به يراد وقد ا£موع@, به مراداً العنب يستعمل فقد

.@٢ ـ uار َOٔا xا ÒIِمن ريى ÒQ وأعناٍب يل ÒKِمن َجنّة لَُه تكوَن أحُد@كُمأن أَيوّد
/@٢٦٦

/@٩٩ . ٦ ـ ّماَن والرُّ يتوَن والزَّ ِمنأعناب وَجنّاٍت

/@١١ . ١٦ ـ عناَب َOٔوا والنَّخيَل يتوَن والزَّ رَع الزَّ به َلكُم ُينبُت

/@٦٧ . ١٦ ـ َحَسناً ورزقاً َسكَراً ِمنُه تتَّخذون عناب َOٔوا النَّخيل راِت Ò\وِمن
\Çرات ومن الرمن@, ã| سبق جنّات واعراب الشجرة@/ ٕا� فzا ãّو�Aٔا فالنظر
مyا اXستفاد من@, كلمة باعتبار منه@: ـ قوله ã| الضم� وٕافراد تّتخذون@, بقوله متعلّق

بعÎÉا@/ من تتّخذون أيى البعضّية@,

/@٣٢ . ٧٨ ـ وأعناباً َحدائَق َمفازاً Ò1للمتّق ٕانَّ

www.attaweel.com



عنت ٢٨٤

اRAراء وعن اAٔخـsق رذائل وعن اAٔعFل سـوء عن نفسـه ãJيّت من ãJتّـXا
ونـفس ونزاهة@, وطهارة صـفاء حالة قهراً له فيتحّصل الضعيفة@, الفاسدة واAٔفكار
///@ وأعناباً َحدائَق َمفازاً ـ ا�زاء مقام ã| تعا� قوله فيناس}ا ,@ Ø ãæروحا مهّذب Ø ãæنورا
أشجار ذات مستديرة Tّوطة عن عبارة ا¡ديقة فٕاّن ـ ِحساباً َعطاًء َربَّک ِمن َجزاًء
اAٔعناب@, وهكذا النفس@ونورانيxّا, لة@من@نزاهة روحانّية@متحصِّ ورياح�@ج«Êنّية@,@أو

اXتعاقبة@/ اXتوالية واAرتباطات واAٔذ@كار التوّجهات ع� تنطبق وروحانيxّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عنت@:

أ@كََمة يقال اXشّقة@, والعَنت@: تِعب@, باب من مصدر وهو اòطأ@, الَعَنت@: ـ مصبا
العنت@/ ã| أوقعه وأعَنَته@: اAٔذي@/ عليه أدخَل وَتعنَّته@: شاّقة@/ أيى َعنوت

صّحة ع� يدّل Aو ذلک@, أشبَه وما مشقّة ع� يدّل صحيح أصل عنت@: ـ مقا

أيى فsن َعِنت تقول@: اAٕنسان@, ع� تدخل اXشقّة الَعَنت@: اòليل@: قال Îºولة@/ Aو
ٕاذا تَعنُّتاً@: وتعنَّته /@@ َعنَتاً عليه أدخل ٕاذا ٕاعناتاً@: فsن وأعنَته مشـّقة@, ã	يع َعنَتاً@, ã ßJَل
j Rsل فيقال عليه@: ويقاس عليه مل ÔJو واXشّقة@/ عليه اللَّبس به أراد ء ãÏ¾ عن سأله

الشديدة@/ اXشقّة اللغة@: ã| العَنت الزّجاج@: @/@ مأ\اً ا@كتسب ٕاذا َعنَتاً@, َعِنت

وهsك@, خوف فzا معاندة ا Øu@Aٔ أبلغ@, اXعانتة لكّن كاXعانَدة@, ـ اXعانَتة ـ مفر
ذّلت أيى ـ للحيىّ الوجوُه وَعَنت التلف@, منه اف ÔO أمـر ã| وقع ٕاذا فsن عنت يقال

وخضعت@/

,@#Ò�ا بعد Ì»انك الَعظُم@: وَعِنت عليه@/ شّق Dف أيى الَعَنت@, ã| فsن وقع ـ أسا
ه@/ ØÍÉف به يرفق n ٕاذا اXريَض@: الطبيُب وأعَنت ا�بور~@/ بعد ه ÒÌ»ك@� هاضه وأعَنَته@:
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٢٨٥ عنت

شاقّة طويلة َعنوٌت@: وأ@كََمة واXشّقة@/ Ø ãع� اللَّبْس به أراد ء ãÏ¾ عن ã	سأل :@ ã	َوتَعنّت
اXصعد@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Ø#يع اXع	 وهذا اختsل@/ مع مشقّة ã| الوقوع هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
اXوارد@/ باختsف مyا قريبة بتعاب� عنه

حصل وسـواء معـنويّاً@, أو ماّديّاً مطلق ٕانفراج فيه@: اAٔصل ٕاّن الشّق ã| وقلنا
/@Aًsواخت وانفراجاً صدعاً يوجب ا ØW والصعوبة والعناء واXشقّة ,@A أم التفّرق

اAٔذي مـوارد أغـلب ã| يوجد اAختsل@: مع اXشقّة ÇIقّق وهو اXع	 فهذا
القيدين@/ ¡اظ مع ا�#@, وانكسار jAٕوا واللَّبس والÍÉر

ذ@كر أّن Fك الَعَنت@, ]فهوم مربوط فغ� عصيان@, مع ا¢الفة وهيى اXعانَدة@: وأمّا
الع	@/ من وهو باXاّدة@, مربوط غ� الوجوُه@: وَعَنت ـ اRAية

/@١١٨ . ٣ ـ Ûrَعِن ما وا َودُّ Oًَخبا يألوَنكُم O ُدونكُم ِمن بطانًة تتَّخذوا O
/@١٢٨ . ٩ ـ Ûrَعِن ما َعلَيه َعزيٌز أنُفِسكُم ِمن َرسوٌل جاَء@كُم َلَقد

منه يستفاد ودون@: وخفاء@/ بطون ã| عل ÔN ما والبطانة@: الظهور@, يقابل البطون@:

ã| تقعوا أن Jبّون أيى اGوان@/ واòبال@: التقص�@/ ]ع	 واAٔلو@: التسفّل@/ مع الغ�يّة
أموركم@/ ã| نظم واختsل وصدع مشقّة

أن عليه وعزيز وصsحها@, أموركم نظم Jّب وهو �ص~ eا رسول قباGم ã|و

أيى الّذّلـة@, تقابل والعـّزة واختsل@/ مشـقّة ã| تقعوا وأن وخـبال هوان ã| تكونوا
يتوقّع Aو كب�اً@, يعـّده وهو نظـره@, ã| اXع	 هذا عظمة واXراد واAسـتعsء@/ التفّوق
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عنت ٢٨٦

بوجه@/ العنت منكم

العـنت لرفع كلّها الدينيّة واAٕلزامات اGAٕيّة التكاليف بأّن نتوّجـه أن وAزم
والسـعادة والفsح الصsح و¡صول الدنيـوّية@, اAُمور ã| والتجّمع النظم ولتحـقّق

الروحانّية@:

/@٧ . ٤٩ ـ Ûrَلَعِن اOٔمر ِمَن àَكث� ã| ُيطيُعكُم لَو اِ� َرسوَل فيكُم أنَّ واعَلموا
ñي] بأ@كمل والفساد الصsح ØñZ وهو الكامل العقل مظهر �ص~ الرسول فٕاّن

وأحسنه@/

وفقدانه@: الَعنت رفع Fzف فلوحظ تعا�, eمن@ا التكوين@والت¿Ìيع ã| Fك وهذا@

. ٢ ـ oَحك َعزيز اَ� ٕانَّ Oٔعَنَتكُم اُ� شاَء ولو الُمصِلح ِمَن الُمْفِسَد َيْعلَُم واُ�
/@٢٢٠

òلقه@/ عنَتاً حgه ã| تعا� eا جعل fا
عن مرفوع اAختsل مع اXشقّة وهو الَعَنت أّن الكرZة@: اRAيات هذه من فيظهر
مشقّة ويوجد َعنتاً يوجب ما للعبيد أحكامه ã| وليس العزيز@, eا من بلطف اAُّمة@,

اختsل@/ ã|
تعا�@: قوله اXع	 هذا ع� ويدّل

َملَكت ما ن ß ÒfؤمـناتXا الُمحَصـناِت َيْنكَح أن Oًطو ِمنكُم َيسـَتِطع Òn وَمن
/@٢٥ . ٤ ـ َلكُم Õَخ� وا ß5َتص وأن ِمنكُم الَعَنَت ÒãÏ ß¿َخ ن Ò ßX ذلَِک اُنُكم@/// Zأ

اAٕماء@/ نكاح ã| جناح sف أمور@: واختsل مشقّة ã| العنت@والوقوع ãÏ¿خ فٕاذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

www.attaweel.com



٢٨٧ عند

عند@:

عند ـ الزمان ٕا� أضيف ٕاذا زمان ظرَف ويكون مكان@, ظرف عند@: ـ مصبا
Ì»وك ِعنده@/ ِمن جئت تقول غ�@, A ِمن@, ا�ّر@: حروف من عليه ويدخل الصبح@,

ّ أيى من حÍÉك Dف استعFله واAٔصل /@@ ØËÉوال الفتح وحكيى الُفصحي@, اللغة هو الع�
هو Xا مال@, عنديى فتقول غ�ه ã| استعمل وقد منک@, دنا أو أقطارك من كان قطر
استعمل هنا ومن ء@, ãÏ¿ال ع� والسلطان اXلک مع	 ُضّمن عنک@, غاب وXا ÍÉMتک
قـوله ومنه جهات@, Gا ليس ãæعاXا Aّٔن ,@ ØÌ¾ عنده وما خ� عنده فيقال ãæعاXا ã|
هذا فتقول ا¡كم ]ع	 وتكون فضلک@, من أيى ِعندك@, ن Òf َع¿Ìاً أ[مَت فٕاذا تعا�@:
ما ك5 ٕاذا نزل@: باب من ُعنوداً العرُق وَعنََد /@ حgيى ã| أيى هذا@, من أفضل عنديى
اsÇòف ركب ٕاذا قاتل@: باب من ِعناداً فsن عانَد قيل ومنه عاند@/ فهو منه@, Oرج

فعله@/ مثل وفعل عارضه معانَدًة@: وعانده والعصيان@,

قال اAستقامة@/ طريق وترك Vاوزة ع� يدّل واحد صحيح أصل عند@: ـ مقا
ومـنه قـدره@, وجاوز وطغي عتا ٕاذا ُعنـوداً@: يعنُد عاِند@, وهو الرجل َعنََد اòـليل@:
A الّذيى اAٕبل@: من والَعنود يقبله@/ أن èويأ ء ãÏ¿ال الرجل َيعرف أن وهيى اXعانَدة@,
الناس@/ Oالط A وحده كان ٕاذا َعنـود@: رجل ويقال ناحية@/ ã| هو ا Ø̂ ٕا اAٕبل الط ÔO
للجبّار ويقال والعاِند@/ والَعنود العنيد ب� خالفوا لذلک ,@ Ø#التج من فهو الَعنيد@: وأمّا
sف الدم منه يتفّجر الّذيى العاِند@: الِعرق اòـليل@: قال وُعنوداً@/ َعنداً َعنَد لقد الَعنيد@:
كأنّه القياس@, هذا من يكون أن ببعيد فليس عمرو@: عند زيد ـ قوGم فأمّا يرقأ@/ يكاد

منه@/ قرب Ø$ح ٕاليه كلّهم الناس عن مال قد

اAعتقاد@, ã| وتارة اXكان@, ã| يُستعمل فتارة للُقرب@, موضوع لفظ ِعنَد@: ـ مفر
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عند ٢٨٨

حgه@/ ã| fعناه عندك@, من ا¡ـّق هو هذا كان @ٕان ـ وقوله واVXلة@/ ل� الزُّ ã| وتارة
عنده@/ ]ا اXباهيى واXعاِند@: عنده@/ ]ا اXعجب والَعنيد@:

ورّد خالف ُعنوداً@: يَعِند وَعنََد َعنود@/ فهو عدل@, َيعُند@: الطريق عن َعنََد ـ صحا
ثsث وفzا وُدنّوه@, ء ãÏ¿ال فحضور ِعنَد@: وأمّا وعاند@/ َعنيد فهو َيعرفه@, وهو ا¡ّق
ظرف ا Øu@أ Aّٕا ا¡ائط@, وعند الليل عند يُقال والزمان@, اXكان ã| ظرف وهيى لغات@,
ـ من ـ ا�ـّر حروف من عليه أدخلوا وقد بالرفع@, واسـع@, عنُدك A@يقال متمكّن@,
مضيت يقال Aو لَدنّا@, من وقال ِعنِدنا@, ِمن َرaة ـ لَُدن ع� أدخلوها Fك وحدها@,

لدنک@/ ٕا� Aو عندك ٕا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأمّا به@/ ظّن أو ا¡ّق هو ]ا علم مع ا¢الفة هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
واXباهاة@: واAٕعجاب@, ,@ Ø#والتجـ والطغيان@, ا£اوزة@, اXعاَرضة@, العصيان@, ـ oمفاه

اAٕطsق@/ ع� A القيدان@, فzا لوحظ ٕاذا اAٔصل مصاديق من تكون

اsòف@/ ذلک ã| اAستمرار ع� ويدّل مفاَعلة@: واXعانَدة
الناس@: Oالط A ومَن اAٕبل@, من Oالط A وما الدم@, منه اXتفّجر الِعرق وأمّا

الشّدة@/ صورة ã| اXعاندة@, مفهوم مyا فينðع

/@٥٩ . ١١ ـ َعنيد َجبّار ُكلِّ أمَر واتَّبعوا ُرُسلَه وَعصوا

/@١٥ . ١٤ ـ َعنيد َجبّار ُكّل وخاَب واستفَتحوا

/@٢٤ . ٥٠ ـ َعنيد كَّفار ُكلَّ Úsَجَه ã| ألِقيا
/@١٦ . ٧٤ ـ َعنيداً ياِتنا ÐO كاَن ٕانَُّه Qّك@
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٢٨٩ عند

أو Ø#التـج أو الكفر ]ع	 وليس ظّن@, أو به علم مع ا¡ـّق Oالف مَن اXراد
عرÎÈا@/ ã|و باXاّدة مقارنة الكلFت هذه ذ@كر بقرينة العصيان@:

ÇUالفة فـيه فـٕاّن أخـبثها@: ومن الصفات رذائل أقبح من العناد أّن �O Aو
نفسه@/ لصsح وUالفة ا¡ّق@, Aٔهل وUالفة للحّق@,

/@Fw خاّصة صفة فيكون ,@ Ø#والتج الكفر بعد ذ@كر هذا وع�

الع#ّية@/ من مأخوذ ٕانّه فيه@, فالتحقيق ِعند@: وأمّا

ربطة@/ ربط �عانَد~ ـ قع

مشدود@/ موصول@, مربوط@, �عانود~

ٕاليـه يضاف ]ا قبـله ما ف�بط وشـّد@, ارتباط مطلق ع� تدّل عند@: فكلمة

ã|طر أيى ٕاليه@, واXضاف اXضاف من فتستفاد الربط@: خصوصيّات وأمّا ٕاليه@, ويشّده
غ�ها@/ أو Ø ãæروحا أو ّ معنويى أو ,@ ماّديى أو ,@ Ø ãæمكا أو Ø ãæزما من الربط

ã| Fك القرب وع� الصحاح@, ã| Fك والدنّو ا¡ضور ع� بدAلته عنه والتعب�
ا¡قيقة@/ من قريب اXفردات@:

بالظروف@/ ا¡ق والدنّو@: والشّد الربط ذلک ع� وبدAلته

Ø ãæمكا ٕا� أضيف سواء استعFله@, موارد bيع ã| مأخوذ والشّدة@, الربط fفهوم
ء@/ ãÏ¾ ّ أيى ٕا� أو ,@ Ø ãæزما أو

/@٦٢ . ٢ ـ م Øwَر ِعنَد َفَلُهمأجُرُهم
/@١٠١ . ٢ ـ ا� ِعند ِمن َرسول جاَءُهم ا ØXو

/@٧ . ٣ ـ رّبنا ِعند ِمن ُكلٌّ ا@ آَمنّ

/@١٢٦ . ٣ ـ ا� ِعنِد ِمن Oّٕا ÔÍ Ö½ النَّ وما

www.attaweel.com



عند ٢٩٠

/@١٦٩ . ٣ ـ م Øwَر ِعنَد َبلأحياٌء
/@١٣٧ . ٦ ـ م Øwَر ِعنَد Qم السَّ داُر م Ô ÒG

/@١٨٧ . ٧ ـ ã Øèَر ِعنَد علُمها ا Ú̂ ٕا ُقل
/@٩٦ . ١٦ ـ باٍق ا� ِعنَد وما َينُفد ِعنَد@كُم ما

/@١٥ . ٢٤ ـ oَعظ ا� عنَد وهَو َهّيناً سبونَه ÒIو
/@٣٤ . ٣٩ ـ م Øwَر ِعنَد َيشاءون ما م Ô ÒG

/@١٤ . ٥٣ ـ ي Òxن ÔXا ِة ِسدَر ِعنَد اُخري نزلًة رآُه وَلَقد
/@٢٠ . ٨١ ـ الَعرش ذيى ِعنَد ٍة ُقوَّ ذيى hكَر َرسوٍل لَقوُل ٕانَُّه

/@٢١ . ١٥ ـ َخزائنُه عِنَدنا Oّٕا ء ãÏ Ò¾ِمن وٕاْن
/@٤٠ . ٣٨ ـ َمآب وُحسَن ÒSلُزل عنَدنا لَُه وٕانَّ

/@٣٤ . ٣١ ـ الّساَعة ِعلُم ِعنَدُه اَ� ٕانَّ

الربط ٕا� فzا النظر فٕاّن اXوارد@, هذه ã| Ø ãخ� غ� الكلمة wذه التعب� ولطف
الظرفّية@/ ٕا� A الشديد@,

بالكلمة@, التعب� جهة من اXوارد هذه من كث� ã| اAٕشكال يندفع اXع	 وwذا
َخزائنه@/ ِعندنا ِعلم@, ِعنَده ة@, ِسدَر ِعنَد ـ ã| Fك@

:@ ã| Fك أيضاً@, الظروف موارد ã| ملحوظ اXع	 وهذا

/@١٩١ . ٢ ـ رام Ò¡ا اXسجِد ِعنَد ُتقاِتلوُهم Oو
/@١٩٨ . ٢ ـ رام Ò¡ا الَمشَعر ِعنَد اَ� فاذ@ُكروا

/@٣٥ . ٨ ـ ُمكاًء Oّٕا الَبيت ِعنَد م ÔtQَص كاَن وما
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٢٩١ عنق

/@٢٩ . ٧ ـ َمسِجد ُكّل ِعنَد ُوجوَهكُم وأقيموا

wا@/ يتعلّق Dوف اAٔمكنة هذه برابطة العمل واXراد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عنق@:

والنـون الُعنق@, هيى فيقال تؤّنث وا¡جاز مذّكر@, وهو الرقبة@, الُعنق@: ـ مصبا
بفتحت�: والَعنَق أعناق@/ وا�مع ,@o] لغة ã| وسا@كنة ا¡جاز@, لغة ã| لsٕتباع مضمومة
قبل اXعز ولد من aنAُا والَعـناق@: ٕاعـناقاً@/ أعنَق من Ëºٕا وهو الّسـ�@, من ÍÈب
وعانقُت الكلب@/ Lو دابّة اAٔرض@: وَعناق وُعنوق@, أعنُق وا�مع ا¡ول@, استgاGا

واAلðام@/ ØËÉال وهو وتَعانقنا ا Ôxواعتنق ِعناقاً اXرأَة
وٕامّا ارتفاع ã| ٕامّا ء@, ãÏ¾ ã| امتداد ع� يدّل صحيح واحد أصل عنق@: ـ مقا
وbعه ومؤّنث@, مذكر وا�سد@, الرأس ب� ما ُوصلة وهو الُعنق@, ـ فاAّٔول @انسياح@/ ã|
طويلة عنقاء@: وامرأة ف@, ßÌ¿م أعنق@: وجبل الُعنق@/ طويل أيى أعنق ورجل أعناق@/
فقياسـه ُعُنق@: للجFعة قوGم فأمّا �dه@/ Aّٕا يبَق n طائر يقال@: Dف والعنقاء@: العنق@/
bاعxم@, أيى خاِضع1ـ ا ÒG@أعناُقهم فظّلت ـ يّتصل@بعُضه@ببعض@, ء ãÏ¾ Aٔ@نّه صحيح,
الفعل َرّد ٕالzم مضافة اAٔعناق كانت ا ØX النحوّيون@: وقال خاِضع�@/ قال أ@نّه تري Aأ
Fك له@, َخضعُت أيى له@, ã$رقب وخضعت لفsن ãJُعن ذّلت تقول@: والعرب دوuا@/ ٕالzم
اÇXوّدة@, ã| اXعانقة أّن غ� اXعانقـة@, من واAعتناق /@ ã Ù	ع عنقَه لَويى ضّده@: ã| قالوا

وLوها@/ ا¡رب ã| واAعتناق

وس� وَعِنٌق@/ ومُعِنق ِمعناق والنعت الدواّب@, س� من الَعَنق@: ـ ١٩١ . ١ الع�
وارتفع َصُلب ما اAٔرض@: جلد من والُمعِنق عنقة@/ أdع nو َعنيق@, وِبرَذون َعنيق@,
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عنق ٢٩٢

أيى ـ خاِضع� وأعناقهم ويؤّنث@/ ويُثقّل فّف ÔO معروف@, والُعنق Îل@/ Òº حواليه وما
وقعت ٕاذا الدابُّة@: واعتنقت وُعنقاً@/ وُعنُقاً sًوُرُس sًُرس القوم جاء وتقول@: bاعاtم@,

اXعانقة@/ من واAعتناق@: أعناَقها@/ فأخرَجت الَوحل ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الرأس ب� Dف ا¡ـيوان من Uصوص عضو هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
ودّقة@/ ارتفاع وله والبدن

ارتفاع ع� تطلق :@ Ó	مع ولو عليه الرأس واسـتقرار ودقّته ارتفاعه و]ناسبة
صلب مرتفع خّط وع� عنيق@/ س� فيقال Ìºيع@, دقيق س� وع� ا�بل@/ من دقيق
فيقال الظَّهر@, طويل حيوان وع� اAٔرض@/ جلد من الُمعِنق فيقال اAٔرض@, وجه من

اAٔرض@/ َعناق ٕانّه

فهو عنقه@, طال ٕاذا َعنَقاً@: َعِنق فيقال مشتقّات@, قياساً أو انðاعاً منه ويشتق
ٕا� وضّمه عنقه ع� يديه جعل وِعناقاً@: معانقة وعانَقه بعنقه@, أخذه وعّنقه@: أعنق@/
ولزمه أخذه واعتنقَه: التفاعل@Xطاوعة@فاَعل@/ فٕاّن ـ اXعانقة FG@حصل وتعانَقا: صدره@/

اAختيار@/ ع� يدّل اAفتعال فٕاّن ـ العنق أخذ واختار

/@ ٨ . ٣٦ ـ OًQأعناقهمأغ ã| َجَعلنا ٕانّا
/@٣٣ . ٣٤ ـ َكَفروا الَّذيَن أعناق ã| اOَٔغQَل وَجَعلنا

/@٧١ . ٤٠ ـ أعناقهم ã| اOٔغQُل ٕاِذ
وا¤روميّة والتقيّد ا¤دوديّة جهة ã| تأث�اً أشدَّ يكون الُعنق به يقيّد ٕاذا الغُّل
صورة أشّد ا¡الة فهذه اXتعّددة@, باAٔغsل التقيّد كان ٕاذا@ ØDس Aو والعمل@, ا¡ركة عن

www.attaweel.com



٢٩٣ عنق

التقّيد@/ من

اAعتقادات من ـلًة متحصِّ واAٔغـsل روحانيّـاً@/ التقـيّد كان ٕاذا@ مyا واAٔشّد
النفس@, من الظلFنيّة الفاسدة واAٔعFل الرذيلة والصفات واAٔخsق الباطلة واAٔفكار
ا¢Çالف� هؤAء أعناق ع� Iيط موحشـة مظلمة صور ع� تص� اAُمـور وهذه

اXتمّردين@/
ّ بأيى للنفس@, اXاّديّة الدنيويّة التعلّقات من تنðع اAٔغsل هذه أخري@: وبعبارة

اAٔعناق@/ ã| Aًsأغ فتص� كان@, تعلّق

اKفاضه أّن Fك وارتفع@, sع ٕاذا Ø#والتج التشّخص مظهر فالعنق اAٔعناق@: وأمّا
والتواضع@/ اòضوع ع� يدّل

ٕا� النظر فٕاّن اAٔعضاء@, سائر دون باAٔعناق اAٔغsل لتعلّق آخر وجه وهذا
اXوهومة@/ والتشّخص Ø#التج صولة انكسار

/@٤ . ٢٤ ـ خاِضع1 Gا أعناُقهم فظلَّت

وذويى ين Ù#متج متشـخِّص� كوuم بلحاظ أيى اAٔعناق@, بعنوان ٕالzم فالنظر
Gم@, وجهة وكوuا لsٔشخاص اXرآتيّـة بعـنوان ملحوظة فاAٔعناق مرتفعة@, أعناق
بصيغة كلمة@خاِضع� ذ@كرت هذا وع� بنف«Îا, ملحوظة اXوضوعّية@وكوuا A@بعنوان

للعقsء@/ ا�مع

شاعرة@/ غ� فهيى وبنف«Îا هيى حيث من لوحظت ٕاذا اAٔعناق أخري@: وبعبارة
وكوuا sًفع عضويxا وباعتبار العقول ذويى أعضاء من ا Øuٕا حيث من لوحظت وٕاذا

اXورد@/ ã| Fك شاعرة@, فهيى Gم@: مرآًة

/@٢٩ . ١٧ ـ تبُسْطها Oٕا<ُعنُقکو َمغلولًَة َيَدك َعل ÒQ Oو
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عنق ٢٩٤

العنق ٕا� واXغلوليّة مبسوطة@, أو مغلولة كوuا جهة من اليد ٕا� اRAية ã| النظر
بالكلّية@/ مقيّدة اليد فتكون مرات}ا@, أشّد

وحّب Ø#والتج الشخصيّة أيى بالعنق@, يتعلّق الغُّل أّن ٕا� أيضاً@: ٕاشارة وفzا
التغلّل@/ يوجب التشّخص وبرنا¶ Ø#التج وهذا النفس@,

.@@١٧ ـ َيلقاُه ِكتاباً القياَمة يَوَم لَُه ِرُج ÔKو ُعنُِقه ã| طائَرُه ألَزْمناُه ٕانساٍن وُكلَّ
/@١٣

ٕا� ٕاشارة العنق@: ã| قsدة وجعله له@/ مsزماً ء ãÏ¿ب ويتعلّق يتحّصل ما الطائر@:
اAختصاص ع� يدّل العـنق@: ã| قsدة Nعل ما أّن Fك واAختصاص@, التعلّق @كFل

وا¦لّک@/

أو ا¡سنة واAٔعFل واAٔخsق اAٔفكار آثار من يتحّصل ما الطائر@: من واXراد
اAٕنسان@/ بنفس متعلّقة السّيئة@,

ويـط� يـتحّصل أن Aزم الطائر فٕاّن الغيبـّية@, بالتقديرات تفسـ�ه وA@يصّح
قوله@: من بعده ]ا msي A وأيضاً اAٕنسان@, من وي«Ìيى

ِكتاباً@/ القياَمة يَوَم لَُه رُج ÔKو
Çbيع يضبط له مكتوب ٕاخراج A@يناسـب حّقـه@, ã| التقديرات جريان فٕاّن

أعFله@/

الIّقب مـن سبق Fك الرقبـة فٕاّن بالرقبة@: اXوارد هذه ã| التعـب� عدم وأمّا
البـا¼Íة قوي بواسـطة مراقبxا جهة من وحواليـه@, العـنق ع� وتطلق واXراقبة@,

لsٕنسان@/ ما والشاّمة@, والسامعة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٩٥ عنكبوت

عنكبوت@:

ازدحام@/ أيى ا¡وض@, ع� ُعكوب ولsٕبل خان@/ الدُّ والِعكاب@: عكب: ـ صحا
علzا والغالب الناسـجة@, والَعنكبوت@: الغبار@/ والَعكوب@: الكثـ�@/ ا�مع والعا@ِكب@:

العنكبوت@/ أيضاً@: والَعنكَبات الَعنا@كب@, وا�مع التأنيث@,

العرب@/ بعض ُيذّكرها وقد ,@aاُن العنكبوت الفّراء@: قال ـ ٣٠٩ . ٣ الxذيب
الليث@: وقال وُعنيكيباً@/ ُعنيكباً وُيصّغر وعنكبوتات@/ وعنا@كيب َعنا@ِكب وQمع وقال@:
رأس وع� اGواء ã| تَنسج دويبة وهيى وَعنَكباه@, َعنكَبوه ا¨ن أهل بلغة العنكبوت

رقيقاً@/ نسجاً Bالب

والذكـر َعنا@ِكب@, وbعها اGواء@, ã| تَنسج ُدويبة العنكبوت@: ـ ا¡يوان حياة
أرجل@/ \ان للواحد العيون@, وِكبار اAٔرُجل ِقصار وهيى َفْعَللوت@, ووزنه عنكب@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وزن ع� أو أصـلّية@, والنون َفْعَللوت@, وزن ع� الكلمة أّن ã| اختلـف أ@نّه
زائدة@/ والنون َفْنعلوت@,

الع#ّية@: من مأخوذة الكلمة هذه أّن ا¡ّق ولكّن

عنكبوت@/ �عكابيش~ ـ قع

زائدة@/ تكون فzا فالنون

العنكبوت@, مع	 يناسب وهو والغبار@, الدخان ]ع	 العكب ماّدة مضافاً@ٕا�@أّن
البيت@/ | والغبار كالدخان ومنسوجها لكوuا
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وعنو ع� ٢٩٦

أوَهَن وٕانَّ بيتاً َذت ÚHا الَعنكبوت َكَمَثل أولياء ا� دوِن ِمن ذوا ÚHا الَّذيَن َمَثُل
/@٤٢ . ٢٩ ـ الَعنكبوت َلَبْيُت البيوِت

eا دون من أولياء حياته برنا¶ ã| يتّخذ ومن برنا¶@/ Iت اAنقياد هو الدين
نسجه@, من لنفسه بيتاً يتّخذ كالعنكبوت فهو ٕالzم@: أموره ã| ويستند علzم ويعتمد

جهة@/ ّ أيى من البيوت أوهن وهو

Aو Jفظ Aو Iيسـ Aو ا�ـّو ã| جريان ّ أيى من ãJي A العنكبوت بيـت نعم
جارية@/ Mادثة ويزول مصونة@, Tّوطة ã| Aو مت�@, أساس له وليس يدوم@,

ÇTدود Tتاج فق� ضعيف Uلوق وهو ,@eا دون من َوليّاً يتّخذ من فكذلک
ذاتّية@/ وقّوة ودوام ثبات له ليس فاٍن حادث Tكوم

لنفسه@/ وليّاً ويتخذه عليه يعتمد أن للعاقل Nوز فكيف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ع�وعنو@:

:@ ã ß	وَع عاٍن@, فهو الَعناء@, ËºAٕوا وذّل@, خضع قعد@: باب من َعنواً َعنا ـ مصبا
باب من اAٔس� ã ß	وَع باGمزة@, ويتعّدي ُعناة@, وا�مع عاٍن@, فهو اAٕسار@, ã| نِشب ٕاذا
َعواٍن@/ وا�مع الزوج@, عند Tبوسة ا Øu@Aٔ عانية@, للمرأة قيل ومنه أيضاً@, لغة َتِعب@:
اAٔضـداد@, من فهو صلحاً@, أخذه ٕاذا وكذلک قهراً@, ء ãÏ¿ال أخذ ٕاذا َعنوة@: يَعنو وعنا
به وَعنيت واحتفلت@/ اهتممت بأمره@: واعتنيُت قصدته@/ َرمي@: باب من َعنياً وعنيته

Ø ã	مَع فأنا ,@ ã	وشغل ã� عرض :@ ã	يعني كذا ãæوعنا حفظه@/ به@: eُا وَع	 عناية@/ ã	أع
فأنا بأمره@, َعنيُت قيل ا Ø[ور به@/ شغلت وَعنياً@: ِعناية باXفعول@, فsن بأمر وُعنيُت به@,
عـنّاه فيقال بالتضعيف@, ويعّدي مشـّقة@, أصابه ٕاذا َتِعب@: باب من يَع	 ã ß	وَع عاٍن@/
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٢٩٧ وعنو ع�

وقد العـ� ØËÉب الكـتاب@: وُعنوان الَعـناء@/ ËºAٕوا عليه@, يشـّق ما كلّفه ٕاذا@ ُيعّنيه@:
واحد@/ ومعناته ء ãÏ¿ال ومَع	 عنواناً@/ له جعلت وَعنونُته@: ,@Ì»تُك

عليه@/ وحرص فيه بانgاش ء ãÏ¿لل القصد ـ اAّٔول ثsثة@: أصول ع	@: ـ مقا
ُعنيت منه@: فاAّٔول وبروزه@/ ء ãÏ¾ ظهور ـ والثالث وُذّل@/ خضوع ع� داّل ـ ãæوالثا
اAٔمر@/ هذا ãæعنا الباب@: ومن /@ ã ß	وُع@ ã$اجM ã ß	َع Ø ãèعراAٔابن@ا قال وبا¡اجة@/ باAٔمر
مَصـدر والَعناء@: الُعنو اòليل@: قال عاٍن@/ واAٔسـ� خضع@, ٕاذا يعـنو@: َعنا ـ@ ãæوالثا
الوجوه وَعَنت ـ اXتذلّل اòاضع :@ ãæوالعا اAٔس�@/ وهو بالُعنّو@, أقّر عاٍن يقال ,@ ãæللعا
وأعنيُته@: اAٔمة@/ والعانية@: العبد@/ :@ ãæالعا ويقولون@: يعنو@/ عنا لsٔس�@: ويقال ـ للحيىّ
عندنا وتفس�ه وُعنوانه@/ الكتاب ُعنيان ـ والثالث القهر@/ والَعنوة Wلوكاً@/ جعلتُه ٕاذا
أعرُف ما يقال :@ ãèعراAٔا ابن قال ء@/ ãÏ¿ال مع	 الباب ومن /@rخ ٕاذا منه البارز أ@نّه
ويظهر يَ#ز الّذيى القصد هو الَمعني أّن اللغة قياس عليه يدّل والّذيى وَمعناَتـه@, مَعناه

عنه@/ ث ÔM ٕاذا ء ãÏ¿ال ã|
اAٔ@كل@: فيه ã	يع وما �هنأ~@, ع Ò ÒSو َنِصب@, َعناء@: ã ß	َع ـ ٣٩٢ . ٢ اAٔفعال @كتاب
ذّل@/ اAٔس�@: ã ß	وَع نزلت@/ أمور@: وبه وأقام@/ أيضاً@, Sع ُعنّواً@: يَعنو وعنا َينجع@/ ما أيى
/@ ã	شـغل وأيضاً ,@ ã	 ØYأ عناية@: اAٔمر ãæوعنا خضعت@/ ولک@: وللحق مثلـه@/ بالواو@:

قصدتک@/ وبالكsم@: به وعنيتک
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومفهوماً@/ لفظاً FGFاستع موارد ã| اختلطتا وقد ويائّيـة@, واويّة اXاّدة أّن

وهذا اòارج@, ã| أثره ظهور مع القصد هو فzا الواحد فاAٔصل اليائّية@: أمّا
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وعنو ع� ٢٩٨

واAٕرادة@/ القصد من متأّخرة مرتبة

واAهـBم واAٕبـداء واAٕخراج اAٕظهار ـ@ @oمفاه ع� تطلق اAعتـبار وwذا
قلناه@/ ما واAٔصل واAشتغال@/

والسـلطة@/ وبالقهر مقهـوريّة ã| الذلّة هو فzا الواحد فاAٔصل الواوّية@: وأمّا
والغلبة والقهر والعبوديّة واAٕسار واòضوع الذّل ـ موارد ã| تستعمل اللحاظ وwذا

وا¡بس@/

القيدين@/ ¡اظ من فيه وA@بّد قلناه@, ما واAٔصل

وغ�ها@/ والزaة والتََّعب النََّصب آثاره@: ومن

/@oوتسل مقهوريّة نوع اXع	 ã| فٕانّه بالصلح@: ء ãÏ¿ال أخذ وأمّا

ÓFُظل ل Òaَمن خاَب وَقد القيّوم للحيىّ وَعَنتالوجوُه الّشفاعُة@/// َتنفع O َيومئٍذ
/@١١١ . ٢٠ ـ

وٕاحـاطة عـظمته وIت القـيّوم ّ ا¡يى eا سلطة قبال ã| مقهورة تذّللت أيى
اليوم@/ ذلک ã| قدرته@,

ã| يـقع واÇXقهورّية@, التامّة الذلّة حصول ٕا� مضافاً فهو :@ ÓFظل aل مَن وأمّا
Aو واÌ»òان@, اòيبة مرتبة uاية وهذا الظلم@, ذلک Iّمل من وصعوبة ومضيقة شّدة

وSاته@/ Hلّصه ٕا� طريق

الوجوه@/ ã| ُتعرفان ا Ø̂ ٕا والذلّة العّزة فٕاّن بالوجوه@: والتعب�

الذلّة تلک منشأ فٕاّن الكلّية@, الك#ي وكا�ملة كالتعليل@, خاب@: وقد ـ وbلة
لغ�ه@/ أو لنفسه اXطلق الظلم Iّمل هو

,@ ãالعم� القصد ]ع	 اليائية من أخذها وA@يصّح الواوّية@, من َعَنْت@: ـ فكلمة
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٢٩٩ عهد

ٕا� والقصد للتوّجه A القيامة@, يوم واXقهوريّة واAبتsء الشّدة ظهور لبيان اXقام فٕاّن
اXتعال@/ eا

السلطة ع� تدAّن F Øuفٕا اXع	@, ذلک يؤيّد أيضاً القّيوم@: ,@ ّ ا¡يى ـ �dAٕا وذ@كر
والعطوفة@/ الرaة ع� A والنفوذ@, واAٕحاطة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عهد@:

وعهدت أوصاه@, ٕاذا َتِعب@: باب من يعَهد ٕاليه َعِهد يقال الوصّية@, العهد@: ـ مصبا
وا¤Çاَلفة@/ اXعاقدة واXعاهدة@: والذّمـة@/ واXوثق اAٔمان والعهد@: قدمته@/ باAٔمر@: ٕاليه
وا¡ال@/ العلم قريب أيى بكذا@: العهد قريب وهو عرفت@, Fك أيى عهدَت Fك واAٔمر
حفظته@/ وتعهَّدته@: وأصلحته@/ ٕاليه ترّددت َء ãÏ¿ال وتعّهدت لقيُته@/ كذا@: ]كان وعهدته

ذلک@/ من عليه@: ُعهدته ـ وقوGم لsٕصsح@, مرجع أيى ُعهدة اAٔمر ã|و

اòليل@, ٕاليه أومأ قد واحد مع	 ع� داّل عندنا الباب هذا أصل عهد@: ـ مقا
اXع	 هو اAحتفاظ من ذ@كره والّذيى به@/ العهد وٕاحداث ء ãÏ¿بال اAحتفاظ أصله قال
مـن وهو عهداً@, يعَهد الرجل َعِهد ـ قوGـم ذلک fن الباب@, فروع ٕاليه يرجع الّذيى

الّذيى العهد اشتقاق ومنه به@/ اAحتفاظ ينبغيى ا ØW العهد Aّٔن بذلک يت Ød ا Ø̂ وٕا الوصّية@,
الباب ومن عهود@/ وbعه الَموِثق@, والعهد@: ُعهود@/ وbعه الوصّية@, من للُوAة يكتب
بـه ٕاÇXامه أّن وذلک بـه@/ العـهد قريب هو يقال واXAٕام@, اAلتقاء معناه الّذيى العهد
القوم Aيزال الّذيى اVXل والعهد@: َعهده@/ قُدم الّذيى ء ãÏ¿ال والَعهيد@: وٕاقبال@/ احتفاظ@به
البيعات@/ ã| به @يُستوثق الّذيى الكتاب الُعهدة@: الباب@: ومن يرجعون@ٕاليه@/ عنه انتووا ٕاذا

َموثق@/ أيى عهد@, Fyوبي عليه@/ و¾Ìط وّصاه ٕاذا منه@: واستعهد ٕاليه عِهد ـ أسا
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عهد ٣٠٠

أهـل ويقول ُمعاهدك@/ أيى َعهيدك@, وهذا به@, العهـد لقريب وٕانّه بكذا@, عهد ã� وما
مyا تَِبعة A ساXاً مyا ا^لست ã$ّال البيعة أبيعک أيى ُعهدَة@, A الَملَسي أبيعک ا¡جاز
واAٔمانات@/ الُعُهد Iت والدخول ٕايّا@كم ويقولون@: ضعف@/ أيى ُعهدة@, عقله ã|و /@ Ø ãع�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأمّا أمر@/ ع� شخص مقابل ã| خاّص الðام هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
والوثوق@/ واXعرفة كاAٔمن اAلðام ذلک آثار من فهو اAحتفاظ@:

التعّهد@/ أسباب من والوصّية@: والَعقد Ë Ò»َالق أّن Fك@

اÇXعاهدة تلک ع� يدّل ]ا أو Ë»ق أو وصـيّة أو بعـقد يتحّصل ا Ø̂ ٕا فالعهـد
عليه@/ اAحتفاظ وNب بالذّمة@, يتعلّق Øj واAلðام@,

شخص قبال ã| الðاماً كانت ٕاذا Ë»والق والوصيّة والعقد عاّم@, مفهوم فالعهـد
مصاديقه@/ من تكون

تعا�@: قوله ذلک ع� ويدّل

/@٣٢ . ٧٠ ـ راعون وَعهدِهم Oٔماناtم ُهم والَّذين
/@٢٥ . ١٣ ـ ِميثاِقه َبعِد ِمن ا� َعهَد َينقُضوَن والَّذين

/@٧٧ . ٣ ـ Qًَقلي ناً Ò\ وأZاuم ا� بعهد يَش�وَن الَّذيَن ٕانَّ
آثاره@/ من اXيثاق وذ@كر العهد@, قبال ã| ذ@كرتا وا¨� اAٔمانة فٕاّن

أّن Fك اXعاهدة@/ Xطاوعة والتعاُهد العهد@, استمرار ع� تدّل مفاعلة واXعاهَدة
واAختيار@/ للمطاوعة واAعxاد@: التعّهد
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٣٠١ عهد

أو والتكوين@, بالذات ٕامّا Fyم وكّل ا¢لوق@, من أو اòالق من ٕامّا العهد ٕاّن Øj
واAٕظهار@/ بالقول

:@ ã| Fك الذات@: ã| وٕافاضة بتكوين eا من فالعهد

ـ 1Xالظّا َعهديى َينال O قاَل ã� ريَّ ذُ وِمن قاَل ٕاماماً ِللنّاس جاِعلَُک ã Øæ ٕا قاَل
/@١٢٤ .@@٢

وبـه الذات@, ã| يوجد ومقام النفس ã| يتحّصل أمر وهو اAٕمامة@, مقام يراد
العـلم و[ام اAرتباط وكFل العبوديّة وحقيقة والعصمة واòلوص اAصطفاء يتحقّق
ّية@/ ×GAٕا واAٔنوار الربّانيّة الفيوضات وتوّجه والرaة والوحيى اRAيات ونزول واXعرفة

واXأمورّية@/ ّ الت¿Ìيعيى اAٔمر يتوّجه وبعده النفس@, ã| يفاض مقام وهذا

:@ ã| Fك :@Aًوقو ٕاظهاراً تعا� eا من العهد وأمّا

/@١٢٥ . ٢ ـ ã�بَي را َطهِّ أن وٕاÊºعيَل Òoٕا<ٕابراه وَعِهدنا
/@٤٠ . ٢ ـ بعهدكُم اُوِف بَعهديى وأوفوا

:@ ã| Fك ٕاظهاراً@: العبد من العهد وأمّا

/@٩١ . ١٦ ـ Ôkعاهد ٕاذا ا� بَعهد وأوفوا
/@٣٤ . ١٧ ـ Oًمسؤو كاَن العهد ٕانَّ بالعهد وأوفوا

الناس@/ قبال ã| أو eا قبال ã| منه العهد يكون أن من أعّم وهذا

والباطن, @الذات ã| النفس@ويوجد ã| ما@يتحقّق وهو العبد@: @من Ø ãçالذا العهد كFوأمّا ـ اليق� وحّق ا¡ّق@, وال¿Îود الراسخ@, كاZAٕان ,@ ّ ثانويى وتكوٌن نفسيّة حالة وهذه
:@ ã|
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عهن ٣٠٢

/@٢٣ . ٣٣ ـ َعلَيه اَ� عاَهدوا ما َصَدقوا ِرجاٌل Ò1ؤمنXا ِمن
ومن منه أعّم هو ما أو ,@ ã	اليقي اZAٕان من اXنبعث ØãÏ»النف العهد هو فالظاهر

/@@ Ø ãæاللسا

حكومة Iت التاّمة@, وذلّته وفنائه عبوديّته حقيقة أدرك ٕاذا العبد أّن �O@Aو
هذه ÏÉقت[ النفس ã|و ا¡ال وبلسان قهراً فيتعّهد ا¤يط@: القيّـوم القادر ّ ا¡يى الّرّب

حقوقه@/ ويراعيى سبيله ã| Nاهد وأن تعا�@, e لص ÔOو ويطيع يتعبّد أن العبودّية@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عهن@:

ِعـهن@/ ُصـوف كّل ويقال ـوف@, الصُّ من ألواناً اXصبوغ الِعهن@: ـ ١٢٥ الع�
وٕاذا صحيحاً@, حسـبته ٕاليه نظرت ٕاذا بينـونة@, غ� من قضيب ã| انكسار والِعهنة@:

Aنكساره@/ عاِهناً الفق� يى Ødو ,@Ì»مُنك أيى عاِهن@, وقضيب انث	@, هززته

قـال ء@/ ãÏ¿ال ã| غذاء وقلّة وÎºولة ل� ع� يدّل صحيح أصل عهن@: ـ مقا
من أعطاه يقال@: /@ÍÈا¡ا العتيد وهو أهله@, ع� يIّوح الّذيى اXال العاهن@: اòليل@:
أبعاِهـٍن ويقولون@: أتاك@, ما أعهَن ما يقال العاجل@, العاِهن@: :@ ãæالشيبا ماله@/ عاهن
القياس@, من يكون أن ببعيد فليس اXصبوغ@, وف الصُّ وهو الِعهن@: وأمّا بَدين@/ أم بعَت

ُيلّينه@/ الصبغ Aّٔن

وقال كسsن@/ مسـIخ أيى عاِهن@, فsن ـ الفـّراء عن ـ ١٤٥ . ١ الxذيب
معلَّقاً Jفيب مyا يَب� Aو الشـجرة من القضيُب يتقّصف أن العاهن أصل أبو@العبّاس@:
والِعهن@: /@ÍÈا¡ا وال¿Ìاب ,@ÍÈا¡ا الطعام هذا@: غ� ã| والعاهن قال@: مسIخياً@/
والقطعة ِعهن@, صوف لكّل يقال الليث@: وقال ُعهون@/ وbعه ألواناً@, اXصبوغ وف الصُّ
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٣٠٣ عوج

ا¡Çجاز@/ أهل لغة ã| العواهن القلبَة يل� ãçاللوا َعفات للسَّ يقال ـ ّ اAٔصمعيى عهنة@/
عواهنه@: ع� بالكsم رمي زيد@: أبو الناقة@/ رحم ã| عروق العواهن@: :@ ãæالشيبا وقال

أخطأ@/ أم أصاب يُباِل n ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

القضيب مصاديقه@: ومن واAسIخاء@, الل� هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
يّأ Ôv أن دون من موجوداً يكون الّذيى ÍÈا¡ا والطعام الشجرة@/ عن éي n ما Ì»نكXا
الضعيف والفق� @ٕاحكامه@وٕاتقانه@/ ã|@يبالغA الّذيى اXسIخيى الضعيف والكsم ويُعَمل@/

أعضائه@/ ب� من ليّناً مسIخياً لكونه ا¡يوان من والصوف اðXلزل@/
/@٩ . ٧٠ ـ كالِعهن ا
باُل وَتكون هل ÔXكا Êء Ú»ال َتكوُن يَوَم

.@١٠١ ـ@ نفوش ÒXا كالِعهن باُل ß
 ا وَتكوُن بثوث ÒXكالَفراشا النّاُس َيكوُن يَوَم
/@٥

اGواء@/ ã| أجزاؤه انت¿Ìت ٕاذا صلب@, غ� مسIخ Øل� ء ãÏ¿ك أيى

بل به@, ]خصوص وليس اXع	@, هذا مصاديق أحسن من اXنفوش والصوف
أجزاؤه@/ ن¿Ìت ٕاذا مسIخ ء ãÏ¾ كّل اXراد

وا�بل واستحكام@, صsبة وفيه oالعظ ء ãÏ¿ال وهو ا�بل قبال ã| اXع	 وهذا

الّذيى اXتشّخص لب الصُّ oالعظ Ø#تكXا الرجل ا�ـبل@: مصاديق ومن مصاديقه@, من
الصsبة@/ وتندّك التشّخص ãفينت� ,@ ÓDعظ نفسه يري
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عوج@:
ترجع وفروعـه مَيْل@, أو ء ãÏ¿ال ã| مَيَل ع� يدّل صحيح أصل عوج@: ـ مقا
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عوج ٣٠٤

وَعَوجاً@/ اعوجاجاً يعوّج ٕاعوّج ويقال ِعـَوجاً@, يَعَوج َعِوج مصـدر والَعـَوج@: ٕاليه@/
أو بساط ã| كان ما والِعَوج@: والُعود@, كا¡ائط منتِصباً كان ما كّل ã| مفتوح فالَعَوج
وَعـْوجاء@, أعوج والنعت الَعَوج@/ Øب� أعوج عود منه يقال ومعاش@, دين Lو أمر@,

Iنيب@/ أرجلها ã| ã$ّال اòيل@: من والُعوج ُعوج@/ وا�مع

باب من مصدر وهو اAعتدال@, خsف اAٔجساد ã| بفتحت�@: الَعَوج ـ مصبا
اAٔمـر ã|و ِعـَوٌج الدين ã| يقال ãæعاXا ã| والِعَوج@: وLوه@/ العود َعِوج يقال تِعب@,
واعوّج مكسور@/ فهو تره n وما مفتوح@, فهو بعينک رأيته ما كّل زيد@: أبو قال ِعَوج@/
أنـياب والعاج@: ج@, مَُعوِّ فهو تعوNاً وعّوجته مُْعوّج@, فهو ذاته من 	Lا ٕاذا ء@: ãÏ¿ال

الفيل@/

فzا شجرتک ويقال وا¡ائط@, كالر� fال قا_اً كان Dف اAنعطاف الَعَوج@: ـ لسا

ã| والِعـَوج عطف@/ ٕاذا يَعوج وعاج الِعَوج@, ËºAٕوا مصدر@, والَعَوج@: شديد@/ َعَوج
وَميله@/ فساده ُلق@: Ôòوا ين الدِّ وِعَوج /@ تستويى A أن اAٔرض@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXع	 وهذا واAستقامة@/ اAعتدال عن انعطاف هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
/@Fxواستقام@F Òwالف@انتصاO@الّر�@وا¡ائط:@ما@ ã|@وضوعات@,@فالِعَوجXف@اsتلف@باختO
يـن الدِّ ã| والِعـَوج اKفاض@/ فzا ويكون اسـتواءها Oالف ما اAٔرض@: ã| والعوج
معنوّية@: أو ماّديّة السبيل ã| والِعوج وا¡ّق@/ اAعتدال عن ميل فيه يكون ما والقرآن@:

اLراف@/ فzا كان ما

يـومئٍذ أمتاً@ Oو ِعَوجاً فzا َتري O صفَصـفاً قاعاً ـبال@/// ß
ا َعن َويْسألونََک
/@١٠٧ . ٢٠ ـ لَه ِعَوَج O الداِعيىَ يّتِبعون
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٣٠٥ عوج

ا¡سـاب ٕا� الداعيى يتّبعون Øj انعطافاً@, وانسطاحها استوائها ã| A@تري أيى
ا¡ّق@/ سبيل عن Zيلوا بأن اAتّباع@, ذلک ã| ِعوج Aو وا�زاء@,

/@١ . ١٨ ـ ِعَوجاً لَُه َعْل ÒN Ònو الكتاَب َعبده Òَع� أنَزَل الَّذيى ِ�ِ ا¡مد
/@٢٨ . ٣٩ ـ ِعَوج َغ�ذيى َعربيّاً ُقرآناً

@ع�@أحكام@وِحَكم@وآداب@وحقائق@ومعارف ما@Jتويى Fw الكتاب@والقرآن@يراد
لسعادته تكاليف وهيى wا@, ويعمل يقرأها أن لsٕنسان مفروضة مكتوبة وهيى ّية@, ×Gٕا

وكFله@/

اLرافاً ليوجب بوجه فzا ِعَوج Aو الgال@, ٕا� س�ه برنا¶ التكاليف وهذه
اGدي@/ سبيل عن واعوجاجاً ا¡قيقة@, عن sًو[اي

/@٤٥ . ٧ ـ ِعَوجاً ا Òuوَيبغو ا� َسبيل َعن َيُصّدوَن الَّذيَن
/@ ٨٦ . ٧ ـ ِعَوجاً ا Òuوَتبغو به ا�َمنآَمَن َسبيل َعن وَتصّدوَن

اعتداGا ã| باAٕخsل يتحقّق ا Ø̂ ٕا eسبيل@ا عن والصّد الشديد@, الطلب هو البغيى

ã| ã Ù}Iوال واAهتداء الس� ã| سبب أقوي والنظم واAستواء اAعتدال فٕاّن ونظمها@,
وأقوي باعث أعظُم وسبيل مَس� ّ أيى ã| اAعوجاج أّن Fك والgال@, السعادة مدارج

والنجاح@/ اXوفقيّة سلب ã| مانع

ا@يتحّقق@بتوليد@@اXوانع@وتكث� @اXشكsت وÇIريف Ø̂ @اعوجاج@@السبيل:@ ٕا ã| والبغيى
والوساوس@/ به الشُّ وٕايراد اAعIاضات وتوجيه اAٔفكار

eا فٕاّن وٕاشكال@, ووسوسـة ش}ة ّ أيى رّد ٕا� يش� :@eا ٕا� السبيل وٕاضافة
والÇgال@, ا�Fل [ام وبيده والفsح@, السعادة ومنشأ والصsح �òا مبدأ هو تعا�
Aّٕا منتفية جهة وكّل وجهه@, Jويب فاٍن ء ãÏ¾ وكّل واAقتدار@, والك#ياء العظمة وله
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عود ٣٠٦

الصمد@/ eا وهو سبيله@, سلک من Aّٕا وضsل خيبة ã| سالک وكّل جهته@,

ا�@/ بلقاء بوا كذَّ الَّذيَن ÒÌ ß»خ َقد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عود@:

ويقال هود@, قوم القبيلة يت Ød وبه اAُو�@, العرب من رجل Ëºٕا عاد@: ـ مصبا
تنسـب والعرب كذلک@/ عادّية@: Bوب لتقّدمـه@/ ٕاليه نسبة كأ@نّه ,@ ّ عاديى hالقد للملِک
عاد وا�مع معروفة@, والعادة@: عاد@/ ٕا� اXاء الكث�ة ّ الطيى ا¤gة Bوالب الوثيق البناء
أخري@/ بعد مّرة ٕالzا يرجع أيى يعاودها صاح}ا Aّٔن بذلک يت Ød وعوائد@, وعادات
يعود@, أن سألته الرجل@: واستعدت عادة@/ له ته Øص� أيى وتعّوده@, فاعتاده كذا وعّودته
ٕاعـادة ومنه ثانياً@, رددته ء@: ãÏ¿ال وأعدت ثانياً@/ يفعله أن سألته ء@: ãÏ¿ال واستعدته
bعه اòشب@, وعود اللهو وعود اعتاده@/ Aٔ@نّه مطيق أيى لsٔمر@: مُعيد وهو الصsة@/
والُعود قبلها@/ الك«Ìة £انسة ياء الواو قلبت لكن ِعودان@, واAٔصل وِعيدان@, أعواد
اXريَض وُعدت واحده@/ لفظ ع� أعياد وbعه ,@ËºوXا والعيد@: معروف@/ الطيب@: من

عائد@/ والرجل ُزرته@, عيادة@:

واRAخر اAٔمـر@, ã| تثنـية ع� أحدYا يدّل صحيحان@, أصsن عـود@: ـ مقا
عاد@, Øj بدأ تقول َبدء@, بعد َعْوداً اAٔمر تثنية هو الَعْود@: ـ فاAّٔول اòشب@/ من جنس
ما فsناً رأيت وتقول@: مريضاً@/ تعود أن العيادة@: الباب ومن الواحدة@/ اXّرة والعودة@:
هّم@/ أو َخيال من يعتاد ما والِعيد@: عائدة@/ Aو ببادئة يتكلّم ما أيى ُيعيد@, وما يُبدٔي
يص� Ø$ح ء ãÏ¾ ã| وا¦اديى ربة الدُّ والعادة@: وتعّوده@/ الرجل واعتياد اXعاودة@, ومنه
يسـّمي فهو الُمِسـّن@: ا�مل وأمّا الُمعاِود@/ ء@: ãÏ¿ال ع� للمواظب ويقال سجّية@/ له
واشتقاقه مع@, ÒV يوم كّل والِعيد@: مّرة@/ بعد مّرة َحل والرِّ اAٔسفار عاود وكأ@نّه َعْوداً@,
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٣٠٧ عود

قـد م Øu@Aٔ أو عام@, كّل يعود Aٔ@نّه يقاَل أن وZكن ٕاليه@, عادوا م Øu@كأ يعود@, عاد من
دّقت@/ خشبة كّل وهو فالُعود ـ اRAخر واAٔصل واو@/ الياء وأصل اعتادوه@,

أو بـالذات ان½Íافـاً ٕامّا عنه اAن½Íاف بعد ء ãÏ¿ال ٕا� الرجوع الَعْود@: ـ مفر

ã| هو قيل والُعود@: ما@/ ء ãÏ¾ من اAٕنسان ٕا� يرجع نفع كّل والعائدة@: والعزZة@/ بالقول
قُطع@/ ٕاذا يعود أن شأنه من الّذيى اòشب اAٔصل@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أ@نّه ]ع	 الثانية@, اXرتبة ã| عمل ٕا� رجوع هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
اAُو�@/ اXرتبة بعد ّ ثانويى ٕاقدام

وغ�ها@/ والتَّوب واAٔوب الَعود وب� بينه الفرق الرجع ã| وسبق

والعـيادة والِعـيد والعائدة والعادة الُعود ع� اXاّدة ٕاطsق حقيقة يظهر وwذا
وأمثاGا@/

عمل ما ٕاعادة توجب حالة والعادة و^ّوه@/ نباته Qّدد لطيف خشب الُعود فٕاّن
Uصوصة وwجة Ìºور أيّام والِعيد تكّررت@/ قد منافع والعائدة الsّحقة@/ الدفعات ã|

تكّررها@/ باعتبار والعيادة تكّررت@/

عليه أو فيه كان ما ٕا� َعود الرجوع فٕاّن الرجوع@: وب� اXاّدة ب� Øب� فالفرق
الكرZة@: اRAيات هذه ´Í¼ اAٔصل ع� ويدّل قبل@/ من

/@٣٨ . ٨ ـ ل1 اOٔوَّ ُسنَُّة َمَضت َفَقد َيعودوا وٕان

/@١٧ . ٢٤ ـ أبداً ثله ßX َتعودوا أن اُ� َيِعُظكُم
/@٢٨ . ٦ ـ َعنه وا Ôu Xا َلعادوا ُرّدوا ولَو
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عود ٣٠٨

/@٣ . ٥٨ ـ َرَقبة فَتحريُر قالوا ا ßX َيعودون Ú Ôj
الرجوع ٕا�@أّن مضافاً ٕا�@, Mرف Aستعملت Aّالرجوع ,@وٕا مفهوم اXراد فليس

:@ ã| Fك ـ به العمل ع� A@يدّل ّ مyَيى ٕا�

/@١٢٢ . ٩ ـ ٕالzم َرَجعوا ٕاذا قوَمهم ولُينذروا
/@٦٤ . ٢١ ـ َفقالوا ٕا<أنف«Îم فرَجعوا

وهذا عليه@, أو فيه كان ما ٕا� ا¡ركة من بأزيد يدّل A ء@: ãÏ¾ ٕا� فالرجوع
/@ ّ ثانويى ٕاقدام ع� يدّل فٕانّه العود@, sRف

/@١٠٤ . ٢١ ـ ُنعيُدُه َخْلٍق ل أوَّ َبدأنا F @كَ
/@٥١ . ١٧ ـ ة َمرَّ َل أوَّ َفطركُم الَّذيى ُقل ُيعيدنا َمن َفَسَيقولون

/@١١ . ٣٠ ـ تُرَجعون ٕاليِه Ú Ôj ُيعيُده Ú Ôj ْلَق Òòk َيبدُء اُ�
/@٣٤ . ١٠ ـ ُيعيده Ú Ôj اòلَق َيبدُء َمن Ìكائكُم Ô¾َهلِمن ُقل

خلق يظهر اXاّدة nعا فناء بعد Øj ,@nالعا هذا ÏÉقت[ اXاّدة nعا ã| اòلق بدء
اÇXبتَدأ اÇòلق صورة ع� ثانياً ويعود ,@ ّ برزخيى متناسـب وبدن لطيف nوعا جديد

الك#ي@/ القيامة تقوم أن ٕا� الصورة تلک ع� ويدوم

وهو وروحاً@, ذاتاً اAّٔول ع� ّ الثانويى اÇòلق أّن ٕا� ٕاشارة بالَعـْود@: والتعب�
البدنّية@/ القالبيّة اòصوصيّات ã|و ظاهراً غ�ُه

Øj بدنه ويف	 شجر يَيبس حيث أيضاً@, النبات nعا ã| جارية اAٕعادة وهذه
والتـبادل ا�Çريان هذا من وقريباً باAّٔول@/ sًثBم آخر شجر حبّته من وينبت ينمو

أيضاً@/ ا¡يوان nعا ã| Nريى واAٕعادة@:
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٣٠٩ عود

ّ الثـانويى اÇòلق ã| بـاق بعيـنه وهو الروح@, هو فيه فاAٔصل اAٕنسان@: وأمّا
/@ Ø ãæالبد والقالب اللباس ã| يتحقّق ا Ø̂ ٕا والتبّدل

وAيـزال دا_Çاً التبّدل ã| وهو الساتر@, ا¡افظ كاللباس اAٕنسان بدن ٕاّن نعم
ويف	@/ Zوت أن ٕا� ويضعف أجزاؤه يتبّدل

من فيه يرسخ ما قهراً Jفيب اXاّدة@: nعا وراء من وهو ثابتاً باقياً الروح كان وØXا
النفسانّية@/ الصفات خواّص ومن واAٔفكار@, اAٔعFل آثار

ٕا� تنتقل وا¡ـيوان النـباتات ã| الذاتيّـة ثار RAوا اòصـوصيّات تلک أّن Fك@
التوارث@/ هو وهذا والنطفة@, ا¡بّة بواسطة أخsفها

العقل يوجد وبتبَِعه اAٕنسان ã| الروح وجود هو وغ�ه@: اAٕنسان ب� والفرق
ويعاقب@/ يثاب وwذا والتدب�@,

ã| Fك واAضطرار@, والطبع القهر سبيل ع� وصفاته عمله آثار يري فاAٕنسان
امتـيازاته من وهذا واAختيار@, والتدب� العقل سـبيل وع� أيضاً@/ وا¡يوان النبات

يََره@/ اً ØÌ Ò¾ ٍة ذرَّ ِمثقاَل َيعَمل وَمن ـ وUتّصاته

ُيعيُده Ú Ôj اòلَق َيبدؤ الَّذيى وهَو قاِنتون لَُه ُكلٌّ رِض َOٔوا وات مى السَّ ã| َمن ولَُه
/@٢٧ . ٣٠ ـ َعلَيه أهوُن وهَو

/@١٩ . ٢٩ ـ َيس� ا� Òَع� ذلَک ٕانَّ ُيعيده Ú Ôj اòلَق اُ� ُيبدٔي َكيَف َيروا Ònأَو
ـ ُيعيده Ú Ôj اòلَق َيبدؤ اُ� ُقل ُيعيده Ú Ôj اòلَق َيبدؤ َمن Ìكائكُم Ô¾ِمن َهل ُقل

/@٣٤ . ١٠

فاòلق وٕانساناً@, وحيواناً ونباتاً bاداً اòلق Pميع عامّة الكرZة اRAيات هذه
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من وأهون عليه Ì»أي واAٕعادُة اAٕبداء@, من كان Xا إعادة ã|و جديد لَبس ã| دا_اً
الصورة@/ ومسبوقيّة اAٔصيلة اXاّدة لبقاء اAٕبداء@,

ومورداً@/ مفهوماً اXصطلحة والقيامة البعث من أعّم اAٕعادة أّن فظهر

/@٢٩ . ٧ ـ َتعودوَن َبدأ@كُم F كَ يَن الدِّ لَُه Ò1ِلصU وادعوه
/@١٣ . ٨٥ ـ وُيعيد ُيبدٔيُ هَو ٕانَُّه َلَشديد ربّک َبطَش ٕانَّ

/@٥١ . ١٧ ـ ة َمرَّ َل أوَّ َفطََر@كُم الَّذيى ُقل ُيعيُدنا َمن َفَسَيقولون

nالعا ã| اAٕنسان عود ع� تدّل بعدها@: وما قبلها ما بقرينة الكرZة اRAيات هذه
أعFله@/ نتيجة فيه ف�ي اAٔرض@, عن خارجاً ّ ال#زخيى

/@٥٥ . ٢٠ ـ أخري تارةً رجكُم ÔK وِمyا ُنعيدكُم وفzا َخَلقنا@كُم ِمyا
/@١٨ . ٧١ ـ ٕاخراجاً رُجكُم ÔOو فzا ُيعيدكُم Ú Ôj َنباتاً رض َOٔا ِمن أنَبتكُم وا�

اAٕنسان@: خلقة ã| منازل ثsثة ٕا� ٕاشارة Fzف

والIاب اÇXاء فٕاّن النبات@, بصورة اAٔرض من اòلق هو مقّدمة@: خلقه ـ ١
النباتات@/ صورة ٕا� يتحّول

اAّٔولية اXاّدة صورة ٕا� اXأ@كولة النباتات من التحّول وهو خلقته@: مبدأ ـ ٢
النطفة@/ من ويبتدٔي اAٕنسان@, òلق

وهيى أخري دورة ٕا� تتحّول أن ٕا� اAٔرض ع� [ـتّد أيضاً اXرحلة وهذه
اAٔرض@/ وجه عن اòارجة الثالثة اXرحلة

ا¡ـياة دورة وIّول وفنائـه@, البدن ]ـوت اAٔرض@: عن خارجاً ٕاعادته ـ ٣
برزخّية@/ حياة ٕا� الدنيويّة
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ٕا� اAٕنسان تكّون بدء من مراحل ثsثة هذه أّن الكرZت�@: اRAيت� من ويظهر
واXرحلة اAٔرض@, ومن اAٔرض وجه ã| Qريان اAٔوليان واXرحلتان حياته@, انxاء
وجّل@: عّز eا لقاء ٕا� تنxيى أن ٕا� اXاّدة@@, nعا وراء Dوف Tيطها عن خارجة الثالثة

/@٢٧ . ٣٠ ـ تُرَجعون ٕاليه Ú Ôj ُيعيده Ú Ôj
أمر@: فيه يُعاد Tّل ]ع	 مكان@, Ëºٕا والَمعاد@:

/@ ٨٥ . ٢٨ ـ ٕا<َمعاد َك لَرادُّ الُقرآَن َعلَيک َفَرَض الَّذيى ٕانَّ

بعد Ø ãæالروحا nوالعا ال#زخيّة ا¡ـياة عن عبارة ع�@: ÙÌ¿تXا اصطsح ã| وهو
البـدن خـلق بـٕاعادة البـدن@, موت بعد اAٕنسان خلق فzا يعاد اXاّدة@@, nعا انxاء

تعا�@: بقوله اAٕشارة وٕاليه ,@ ّ ال#زخيى

أخري@/ تاَرة Kرجكُم وِمyا
/@oا¡ك eا كتاب ã| الكلمة هذه مواّد استعFل موارد من يستفاد ما هذا

Ìوها Ø»ف حيث ومشتقّاtا@, اXاّدة هذه تفس� ã| واLAراف اAشتباه ك5 وقد
ومضّلة@/ مزلّة ã| وقعوا Øj الرجوع@, ]ع	

/@Ì¿ن قوم@, الق#@, ـ مواّد ٕا� البحث تتّمة ã| راجع

به@/ يرتبط ما وٕارم@, وصا¬ \ود ـ ã| ذ@كر فقد عاد@: وأمّا

ومسـتعربة@/ وعـاربة@, بـائدة@, أقسـام@: ثsثة العرب ـ@ ٨٧ . ١ الورديى ابن
اAُو�@/ وجرهم و\ود كعاد عهدهم@, لتـقادم أخـبارهم@, تفاصيل عنّا ذهب فالبائدة@:

ٕاÊºعيل@/ ولد من واXستعربة@: قحطان@/ ولد من ا¨ن عرب والعاربة@:

\ود جاثر مyم أوAد@, وAٕرم سام@, بن ٕارم أيضاً@: سام ولد ومن ـ ١١ ص ã|و
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العـربّية@, ٕارم ُولد كsم وكان عاد@, ُعوض ومن ُعوض@, أيضاً Aٕرم وولد وجديس@/
والشام@/ ا¡جاز ب� ا¡جر \ود وسكنت حÍÉموت ٕا� الرمل عاد بنو وسكنت

قبل بادت ã$ّال اAُو� عاد ã| نوح بعد من يؤثر الُملک ٕاّن ـ ٢٥٨ . ١ اXروج
هناك وأّن تقّدمهم@, ع� يدّل فٕانّه ـ عاداً اOُو< أهلک وٕانُّه ـ كلّها العرب Wالک سائر
ـ اXشيّدة اAٔبنية من بنوه وما بط¿Îم بشّدة ونطق مُلكهم عن eا وأخ# ثانية@/ عاداً
ملک من أّول وعاد@: لدون@/ ÒH لعلَّكُم َمصانَع وتتَّخذون تعبثون َريعآية بكّل أتبنون
oعظ جبّاراً sًرج عاد وكان نوح@/ قوم eا أهلک أن بعد الطائفة هذه من اAٔرض ã|

با¨ن@/ متّصلة بsده وكانت القمر@, يَعبد وكان ٕارم@, بن ُعوص بن عاد وهو اòلقة@/

القـرآن ورد وبـه أبzم@, Ëºبٕا عاد Gم ويقال عاد@: بنو ـ ٣٠٣ اAٔرب uاية
بن سام بن ٕاَرم بن ُعوص بن عاد بنو وهم والبائدة@, العاربة العرب من قبيلة ,@hالكر
ن@/ ØFوع ا¨ن ب� باAٔحقاف منازGم وكانت اAُو�@, عاد هؤAء لعاد ويقال �ع~ نوح

عاد بن بكر بن معاوية بن بكر بنو وهم اAُو�@, عاد من بطن أيضاً عاد وبنو
ويقال@: بالر´@/ عاد هsك بعد بقوا وهؤAء اAٔخري@, عاد GؤAء ويقال عوص@, ابن

اAّٔمة@/ قدم باعتبار اAّٔوليّة ٕاّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فيقول@: أوصافهم@, من يذكر hالكر القرآن أّن

/@٦٥ . ٧ ـ ا� اعُبدوا قوم يا قاَل هوداً أخاهم وٕا<عاد
/@٥٩ . ١١ ـ ُرُسله وعصوا م Øwبآياتر َجحدوا عاد وتلَک

/@٢١ . ٤٦ ـ باOٔحقاف قوَمه أنذر ٕاذ عاد أخا واذ@كر
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/@١٢٣ . ٣٦ ـ اXرسل1 عاٌد بت @كذَّ

/@١٥ . ٤١ ـ رضبغ�ا¡ّق َOٔا ã| وا Ò5فاستك عاد فأّما
/@٦٠ . ١١ ـ هود قوم لعاد ُبعداً Oأ

فيقول@: وابتsئهم@, أخذهم من تعا� ويذكر

/@٥٠ . ٥٣ ـ اOُو< عاداً أهلَک وٕانَّه
/@٤١ . ٥١ ـ oالعق Ò́ الّر علzم أرسلنا ٕاذ عاد ã|و
/@٦ . ٦٩ ـ عاِتية àÍ Ò¼Í Ò¼ à́ بر هِلكوا فاُ عاٌد وأّما

/@١٣ . ٤١ ـ و\ود عاد صاعقة مثَل صاِعقًة أنذرُتكم فُقل فٕانأعرضوا

/@٣١ . ٤٠ ـ ود Ò\و وعاد نوح دأبقوم مثل
/@٩ . ١٤ ـ ود Ò\و وعاد نوح َقوم َقبلكم من الَّذيَن نبأُ يأتكُم nأ

اُمور@: الكرZة اRAيات هذه من ويستفاد

بابه@/ ã| أوصافه ãçوسيأ الّسsم@, عليه هود م Øzنب أّن ـ ١

sًمرس هود وكان �ع~@, هود غ� اُخر أنبياء عاد لقوم أّن يظهر :@ Òرسل�Xا ـ ٢
ُرسله@/ وعصوا ـ بsدهم ã|و مyم وكان خاّصة ٕالzم

ا�نوبيّة ا�هة ã| ا¡جاز ãÏÈأرا من قطعة ا Øuأ ا¡قف ã|@سبق باAٔحقاف@: ـ ٣
ق#  هود �ع~,@وحÍÉموت ن, ومyا@حÍÉموت@مدينة@صغ�ة@وwا ØFب�@ا¨ن@وع@Dف مyا

الساحل@/ عن نائية الرمال ã| موضوعة

عاد@/ قوم من كان هوداً@ أّن ع� يدّل عاد@: أخا ـ ٤

واستك#وا@/ الّرسل وعصوا اRAيات جحدوا م Øuٕا وَعَصوا@: َجحدوا ـ ٥
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عاتية@/ oعق Í¼Í¼ بر´ اُهلكوا وقد ـ ٦

ا¢ارج@, ع� اعBد غ� من ا¡اّد الشديد الصوت الصعقة@: عاد@: صاعقة ـ ٧
والر´ ا¡ركة أثر ã| Iصل ا Ø̂ ٕا والضغطة واصطكاك@, ضغطة شّدة أثر ã| Jصل وهو

الشديدة@/

وأمّا نوح@, وبعد \ـود قبل كانت عاداً أّن الذكر@: ã| الIتيب من يستفاد ـ ٨
آيات@:

/@١٣ . ٥٠ ـ وعاد و\وُد الرّس وأصحاُب نوح قوم َقبلهم بت @كذَّ

/@٤ . ٦٩ ـ عاد وأّما بالطّاغية هلكوا فاُ \وُد فأّما بالقارعة وعاٌد بت\وُد @كذَّ

وغ�ها@/ ال¿Îرة جهة ومن وضعفه@, الطغيان شّدة بلحاظ الIتيب فٕاّن

القبائل@/ هذه ذ@كر عن خالية العهدين كتب أّن �O Aو ـ ٩
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عوذ@:

وعّوذت وتعّوذت به@, اعتصمت / وِعياذاً@: مَعاذاً به باe وعذت استعذت ـ مصبا
ذتا عوَّ F Øu@Aٔ الناس@, برّب أعوذ وقل الفلق@, برّب أعوذ قل ذتان@: والُمعوِّ /@eبا الصغ�

/@eبا وأعذته سوء@/ كّل من عصمتاه أيى ,@F Ò{صاح

كّل عليه Jمل Øj ء@, ãÏ¿ال ٕا� اAلتجاء وهو واحد@, مع	 ع� يدّل عوذ@: ـ مقا
ٕاليه@, أ�أ أيى ثناؤه@, جّل eبا أعوذ تقول اòليل@: قال Aزمه@/ أو ء ãÏ¿ب لصق ء ãÏ¾
,@eا مَعاذ وقوGم@: َملجأ@/ أيى لک@, عياذ فsن يقولون م Øu@أ أيضاً ذ@كر ِعياذاً@/ أو َعوذاً
فزع من اAٕنسان wا يُعّوذ ã$ّال واXعاذة@: والعوذة /@eبا أستعيذ وكذا ,@eبا أعوذ معناه

أيّام@/ سبعة كذا وتكون عائذ@/ وضعت@: ٕاذا aاُن لكّل ويقولون جنون@/ أو
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وأطاف ء ãÏ¿ال ٕا� أ Ò� أيى عائذ فهو عوذاً يَعوذ عاذ من وعاِئذ ـ ٣٤ اAشتقاق
eبا ُعذت فيه@/ وجّل عّز eا ٕا� أفزع أيى وكذا@, كذا من eبا أعوذ ـ قوGم ومنه به@/
اAٕنسـان@, ع� تُعلَّق ã$ّال والَمعاذة@: الرجل@/ يى Ød وبه ُمعاذ@, وأنا مُعيذ eفا ãæفأعاذ

مَعوذة@/ اAٔصل وكان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مواجه@/ ØÌ¾ من به واعتصام ء ãÏ¾ ٕا� اAلتجاء هو اXاّدة@, ã| الواحد اAٔصل أّن

نفسه@/ ليحفظ ء ãÏ¾ ٕا� اعتصام Vّرد اAلتجاء@: ã| ويsحظ

اAٔصل لوازم fن وغ�ها@: الفزع اAٕطافة@أو اsXزمة@أو الّلصوق@أو مفهوم وأمّا
وآثاره@/

ãيك�@Aو خارجاً@, اAٔصـل هذا Iقّق ٕاذا يتحـقّق ا Ø̂ ٕا التعـّوذ أّن يظهر وwذا
وIفّظاً, واعتصاماً التجاء Aيفيد اللِّسان ã| الكsم@والّلفظ فٕاّن اظهاره@باللِّسان@والقول,

ومرضاً@/ أXاً ªيعا Aو شفاء A@ينتج الدواء ذ@كر أّن Fك@

/@١ . ١١٤ ـ الوسواس ÙÌ Ò¾ِمن اس@/// النّ بربِّ ُقلأعوذُ

/@١ . ١١٣ ـ َخَلق ما ÙÌ Ò¾الَفَلقِمن برّب ُقلأعوذُ
.@٢٣ ـ Íون ÔÉJأن َربِّ ِبَک ياط1وأعوذُ الشَّ زات Ò ÒYِمن ِبَک أعوذُ َربِّ وُقل

/@٩٧

ٕاذا تتحقّق ا Ø̂ ٕا الشياط�@: وحضور اGمزات ومن ال¿Ìور هذه من فاXصونيّة
بالرّب@/ التعّوذ حقيقة Iقّق
تعا�@: قوله وكذلک
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/@٩٨ . ١٦ ـ oج الرَّ يطاِن الشَّ ِمن باِ� فاْستَِعذ الُقرآَن قرأَت فٕاذا
/@٢٠٠ . ٧ ـ با� فاْستَِعذ زٌغ نَ يطان الشَّ ِمَن Tَغنََّک يَ وٕاّما

اAستعاذة@/ حقيقة Iقّق من فs@بّد

اظهار ع� تدّل أعوذ@: ـ صيغة فٕاّن التعب�ين: ب� والفرق التعب� اختsف وأمّا
وA@بّد اسـتقبال@, آخر ٕا� ا¡ال من ومتوقَّعاً مستمّراً نفسه جانب من حقيقة العياذ

ØÌ¾و اGمزات ØÌ¾و ا¢لوق ØÌ¾و الوسواس ØÌ¾ ã| Fك متوقَّعة@, أمور ã| تستعمل ا Øu@أ
الشياط�@/ حضور

وتـوّجهه@, وبعونه eا من وIقّقه العياذ طلب ع� تدّل فهيى اAستعاذة@: وأمّا
عـّز eوا ا¡Çال@, زمان ã| حاÍÈة بأمور يتعلّق أ@نّه وA@بّد ا¡ال@, ã| يتحقّق وهذا

الشيطان@/ من نزغ ومواجهة القرآن@, قراءة صورة ã| Fك اNاده@, ع� قادر وجّل

Fك والوقوع التحقّق ع� الدالّة ãÏÈاXا بصيغة التعب� التحّقق@: ã| منه وقريب
:@ ã|

/@٢٠ . ٤٤ ـ تَرbون ورّبكُمأن ã Ùèِبَر ُعذُت
والعـزم القـاطع بالقول العياذ يتحقّق مورد ã| فهو قُل@: ـ بكلمة التعب� وأمّا
حضور ومن الوسواس@واGمزات ¾Ìور من eبا العياذ ã| Fك ,@ ãMالقل الراسخ@واAٕنشاء

الناس@/ ¾Ìور ومن الشياط�

كلمة تستعمل sف :@ ّ اختياريى تباعد ٕا� وJتاج خارجيّة بأمور يرتبط Dف وأمّا
تعا�@: قوله ã| Fك قل@, ـ

/@٦٧ . ٢ ـ ا
اِهل1 ِمَن أ@كوَن با�أن أعوذ قاَل ُهُزواً أتتَّخُذنا قالوا
/@٤٧ . ١١ ـ ِعلم بِه ã>ليس أسألکما أن ِبَک أعوذ ã Øæ ٕا َربِّ قاَل
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/@١٨ . ١٩ ـ ِمنک ن ×a بالرَّ أعوذُ ã Øæ ٕا قاَلت

:@ ã| Fك فعله@, عن نائباً اXوارد بعض ã| ويستعمل ,@ ّ ميميى مصدر والَمعاذ@:

/@١٩ . ١٧ ـ ِعنده متاَعنا وجدنا َمن Oّٕا نأخَذ ا�أن َمعاذَ

نأخذ@/ أن مَعاذاً eبا نعوذ واXراد
ٕاذا اòارج ã| ٕامّا واAعتصام اAلتجاء Iقّق عن عبارة التعّوذ@: حقيقة أّن فظهر

معنويّاً@/ كان ٕاذا القلب ã| أو اòارجّية@, اAُمور ã| @كان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عور@:

أعور@, فالرجل غارت@, أو نقصت تعب@: باب من َعَوراً الع� َعِورت ـ مصبا
كلمة قيل ومنه قال@, باب من ُعرtا يقال والتثقيل@, با¡ركة ويتعّدي َعوراء@, aنAُوا
أنفًة اAٕنسان يسIه ء ãÏ¾ وكّل ٕالzا@, النظر لقبح عورة للسوءة وقيل لقبحها@, َعوراء
وا�مع منه@, Oاف خلل وا¡رب الثغر ã| والعورة عورة@/ والنساء عورة@, فهو وحياء
لغة@/ ØËÉوال العيب@, كsم@: وزان والَعوار الفتح@, والقياس للتخفيف بالسكون َعْورات
ٕاعارة ء ãÏ¿ال أعرته ويقال ذلک@/ من والعارية تداولوه@, واعتوروه@: ء ãÏ¿ال وتَعاَوروا
طال}ا@, ع� عار ا Øu@Aٔ عارية يت Ød الليث@: قال وطاعة@/ ٕاطاعة أطعته مثل وعارة@,

والتشديد@/ بالتخفيف العواريى وا�مع

مرض ع� يدّل واRAخر ء@, ãÏ¿ال تداول ع� يدّل أحدYا أصsن@, عور@: ـ مقا
عـليه ÇJمل Øj النـظر@, من اòلّو ومعناه عين�@/ ذيى وكّل اAٕنسان ã	عي ٕاحدي ã|
ÍÈب واحد كّف Fّفكل ÍÈباً@, واعتوروه فsناً القوُم تَعاَور ـ فاAّٔول منه@/ ويشـتّق
Aو الع�@, ã| الَعَور ـ اRAخر واAٔصل ء@/ ãÏ¾ كّل ã| عاّم والتعاور اòليل@: قال آخر@/
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عور ٣١٨

عينَه ُعرُت وتقول العين�@/ ٕاحدي ã| Aّٕا يكون A والَعَور عمياء@, العين� Aٕحدي يقال
الَعورة@, الباب ومن َعْوراء@/ كلمة وهيى التشبيه@: مع	 ã| ويقولون وأعرت@/ رت وعوَّ

òلّوه@/ مراقبته ينبغيى ء ãÏ¾ الَعورة @كأّن

,@ واعورَّ يَعار وعاَر َعَوراً َعِور وقد العين�@, ٕاحدي حّس ذهاب الَعَور@: ـ لسا
للواحد فيكون منكوراً@, به يوصف وقد وغ�ه@/ الثغر ã| اòلل والَعْورة@: أعور@/ وهو
وقد الرجال@/ من òلّوها اق ØÌ Û»لل كنة ÔW أيى ـ َعْورة بيوَتنا ٕانَّ ـ واحد بلفظ وا�مع
حرب@/ أو ثغر من منه يتخّوف خلل كّل :@ ّ ا�وهريى وقال ريزة@/ ÒM ليست أيى قيل@:
ا Ø̂ وٕا َعْورات@, وا�مع ,@Ftسوَأ واXرأة@: الّرجل وَعورة /@Iـ للسَّ مgن كّل والَعورة@:
منه يُستحيَي أمر وكّل واواً@/ أو ياء يكن n ٕاذا اÊºAٔء bيع ã| فَْعلة من ãæالثا Jّرك

الواضح@/ Ùالب� اXمكن والُمعِور@: عورة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن عرفاً@/ سـIه ويلزم بروزه يسـتقبح ما هو اXاّدة@: ã| الواحـد اAٔصل أّن
الثـغور@/ ã| اAٔعـداء لنفوذ وموارد ضعف ونقاط الع�@/ ã| وعيب مرض مصاديقه@:
ÇVموع ع� تطلق وقد بسIها@/ عرفاً كم ÔJ aاُن أو ذ@كراً اAٕنسان بدن ã| وأعضاء
وأمور أموره جريان ã| كان ٕاذا والبيت /@Iويُس جب ÔJ أن Aزم بدuا فٕاّن اXرأة بدن
يصلح A ووقايع أمور فيه يكون ما اAٔوقات ومن عليه@/ يُطّلع أن يستقبح ما سا@كنيه

بروزها@/

العـارية مفهوم من مأخوذ اXع	 هذا أّن فيه فالتحقيق التداول@: مفهوم وأمّا
اختلط وقد واويّاً@, أجوفاً عور A عري ماّدة من الكلمة وهذه لsستفادة@, اXأخوذة

معانzا@/ واختلطت علzم واشت}ت اللغة@, كتب ã| ـ وعرو وعور عري ـ مواّد
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٣١٩ عور

وعري@/ عور ـ ذيل ã| العارية ذ@كروا م Øu أ ذلک@: ع� ويدّل

ما اختيار هو اXاّدة@: هذه من الصيغة اسـتعFل صّح ٕان اAعتـوار مفهوم وأمّا
التداول@/ مطلق ã| استعمل Øj ãJا¡قي معناه هذا به@, واAٔخذ عرفاً سIه يلزم

اشتقاق فبيyا السIة@/ فقدان هو :@ والعريى النافذ@/ الوصول هو العرو@: وسبق@أّن
/@Iالس ورفع ØIالتس ã| وتشIك أ@ك#@,

ُيريدون ٕان بَعورة هيى وما َعورة ُبيوَتنا ٕانَّ يقولون Ú ã8الن ِمyم َفريق وَيستأذن
/@١٣ . ٣٣ ـ ِفراراً Oّٕا

وحفظها وجرياuا مبا¾Ìة@أمورها وAزم ها, ØIتس يلزم نواقص@وأمور @فzا أيى
فzا@/ حضورنا بسبب

َع�َعـوراِت َيظهروا Òn الَّذيَن الطِّفِل أو لُبعولxـّن@/// Oّّن@ٕاx زينَ ُيبديَن Oو
/@٣١ . ٢٤ ـ النِّساء

رؤيـxا ٕا� يُـBيل ã$الّـ النِّسـاء من اXستورة ا�البة الباطنة اAٔعضـاء يراد
النفوس@/ مyا وتلتذ ومشاهدtا

ñي] للطفل يوجد Mيث علzا@, واAٕحاطة اAطsّع علzا@: الظهور من واXراد
wا@/ واAٕحاطة للBيل ا¤ّر@كة اAٔعضاء

اBXيل ØñمXا الطفل قبال ã| Nز n ٕاذا الزينة ٕابداء أّن ãJّتXا للبص� �O Aو
من الوجه أّن مع الكامل@, للرجل الوجه ٕابداء Nوز فكيف ا¤ّر@كة@: اAٔعضاء ٕا� نفسه
وجلبه@/ الروح جذب جهة ã| اAٔعضاء أقوي من وهو الطبيعّية@, الزينة مصاديق أع�

Ò1وحـ الفجر َصQة قبل ِمن َمّرات ثQََث نُكم@/// ِليستأِذ آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@َأ يا
/@٥٨ . ٢٤ ـ َعوراتَلكُم ثQُث الِعشاء صلوة َبعد وِمن الّظه�ة ِثياَبكُمِمن َتضعون
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عوق ٣٢٠

A@ينبغيى Uصوصـة داخليّة أمور فzا تقع للعائلة@, Uصوصة أوقات ثsث أيى
ٕاظهارها@/

العائلة@/ Mياة اXرتبطة اAٕسsميّة اRAداب أحسن من وهذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عوق@:

منعه@/ ]ع	 وعّوقه@, واعتاقه قال@, باب من َعْوقاً عاقه ـ مصبا

أيى واXعّوق� الدهر@, عوائق ومنه خ�@, من يراد ØFع الصارف العائق@: ـ مفر
/@�Çòا عن الناس يَعوق وَعْوقة َعْوق ورجل /@�Çòا طريق عن الصارف� اXثبّط�

/@sص Ëºٕا ويَعوُق@:

وعوائق عنه@/ و¼Íفه حبسه أيى واعتاقه@: َعوقاً يعوقه كذا عن عاقه ـ صحا
ُعـَوق ورجـل التثبيط@, والتعويق@: التثّبط@, والتعّوق@: أحداثـه@/ من الشواغل الدهر@:
زوجـها عند اXرأة عاقت وما Aٔصحابه@/ وتربيث تعويق ذو أيى زة@: Ò ÔY مثال وُعَوقة

نوح@/ لقوم sص ويعوق@: بقلبه@/ يلصق n أيى Aقت Aو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مأخوذان القيدان فهذان ال½Íف@, مع التأخ� هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
اXاّدة@/ مفهوم ã|

التأخ�@, الرّد@, الدرء@, الدفع@, اXنع@, الصّد@, ال½Íف@, ـ مواّد وب� بيyا والفرق
والIبيث@: اAشتغال@, ا¡بس@, الرجع@, الرفع@, التنحية@, التثبيط@, اAٕمساك@, الكّف@,

أخري@/ جهة ٕا� جهة من التحويل فيه يsحظ ال½Íف@: أّن
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٣٢١ عوق

الشّدة@/ مع والتحويل ال½Íف فيه يsحظ والصّد@:

/@ Øمع� جانب ٕا� اAٕبعاد فيه يsحظ والتنحية@:

فعله@/ ã| القادر الفاعل به يتعّذر ما ٕاNاد واXنع@:
ء@/ ãÏ¾ عقب ع� منع والرّد@:

البقاء@/ جهة ٕا� ناظراً غ�ه@, أو رّد صورة ã| منع مطلق والدفع@:

واòصومة@/ باsòف يشعر شّدة مع دفع والدرء@:

العلّو@/ جهة وفيه اòفض@, قبال ã| والرفع@:

قبل@/ من عليه كان ما ٕا� عود والرجع@:

وانقباض@/ النفس تشxيى ØFع امتناع والكّف@:

اAٕرسال@/ نقيض الفعل عن النفس حبس واAٕمساك@:

واXعنويّات@/ اAٔفكار جهة ã| تثبيت والتثبيط@:

مقصد@/ أو حاجة عن حبس والIبيث@:

مكان@/ ã| مطلق توقيف وا¡بس@:

الفراغ@/ مقابل ã| عمل مطلق واAشتغال@:

أو ال½Íف ]طلق فتفس�ه أخري@/ جهة ٕا� رّده مع ء ãÏ¾ تأخ� هو فالتعويق
توجـيه بالتثبيط@: أو بالIبيث أو بالتشـغيل أو با¡بس أو باXنع أو التأخ� ]طلق
فكيف متs_ة@, غ� متضاّدة oفاهXا هذه أّن هذا ع� ويدّل ,@ Ø ãJبتحقي وليس ,@ Ø ãMتقري

wا@/ اXاّدة Ì Ø»تف

والتحقيق@/ الدقّة عند تs_ها A الكرZة اRAية أّن ٕا� مضافاً

Oّٕا البأَس يأتون Oو ٕالينا َهلُمَّ Oٕخواuم Ò1والقائل منكُم قيَن الُمعوِّ اُ� َيعلُم َقد
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عول ٣٢٢

/@١٨ . ٣٣ ـ Qًَقلي

ي½Íفوا Ø$ح غ�ه أو جهاد ã| وأوامره الرسـول برنا¶ يؤّخرون الّذين أيى
بأنـواع أنف«Îم ٕا� ويدعـوuم بوظائفهم@, والعمل سلوكهم عن اXؤمنـ� اXسلم�

ا¡يل@/

مذكورة@/ كلFت من يرادفها ما دون باXاّدة التعب� لطف فظهر

الياء@/ باب ã| تعا� eا شاء ٕان ãçفسيأ :@ ÓCص يعوق وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عول@:

الفريضة وعالت به@/ وقام كفله قال@: باب من Aًَعو Òoاليت الرجل عال ـ مصبا
الرّد@, نـقيض فالَعْول اAٔنصباء@, فنقصت Îºامها وزادت حساwا ارتفع أيضاً@: Aًعو
وعـال وعاGا@/ الفريضة زيد أعال فيقال لغة@, ã| وبنفسه اAٔ@ك5 ã| باAٔلف ويتعّدي
اAٕنسـان Zـونه ومن البيـت أهل والعيال@: كذلک@/ وعيل وظلم@/ جار :@Aًَعو الرجل
وعّولت عليه@, اعتمدت :@sًتعوي ء ãÏ¿ال ع� وعّولت وجيد@/ ِجياد مثال العيل@, الواحد

كذلک@/ به

الفريضة@: عالت ومنه ,@ ã	أثقل ٕاذا :@Aًعو ã	يَعول ء ãÏ¿ال ã	عال ـ ٢٨٦ اAشتقاق
وعال ا�ـور@/ والعول@: وُيثقله@/ يُ}ظه ما أيى وعوله@, ويله ـ قوGم ومنه زادت@, ٕاذا

wم@/ أقام ٕاذا عياَله@: الرجل

ما ـ يقال يُثِقل@, Dف والعول ِلک@, Ôv Dف يقال الغول يتقاربان@, وغاَله@: عالَه ـ مفر
Oّ@أæأد ذلَک ـ@ الزيـادة بأخـذ النُّصـفة ترك وهو الَعول ومنه ,@ ã� عائل فهو عالَک
والتعويل: بالنّص/ @القسمة@المسّماة  Aٔصحاwا ã|@زادت الفريضة@ٕاذا عالت َتعولوا,@ومنه
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مؤونته@/ ثقل Iّمل وعاَله@: يثقل@/ Dف الغ� ع� اAعBد

أعوَل@, منه تقول الَعويل@, وكذلک بالبكاء@, الصوت رفع والَعْولة@: العول ـ صحا
عليه@: عّولُت ـ زيد أبو صّوَتت@/ القوُس@: وأعوَلت ب@, يُعذَّ عليه ُل اXعوَّ ـ ا¡ديث ã|و

ã	َوعال علzم@/ وأنفق قاtم أيى وِعيالة@: Aًَعـو م ÔGيَعو ِعـيالَه وعاَل عليـه@/ أدللُت
اشتّد@/ اAٔمر@: وعال /@ Ø ãع� وثقل ã	غلَب أيى :@ ã	ُيَعول ُء ãÏ¿ال

عن ومال جار :@Aًَعـْو يَعول عاَل ا�ـور@, ٕا� ا¡كم ã| اXيل الَعْول@: ـ لسا
وَتفاَقم@/ اشتّد :@Aًَعْو القوم أمُر وعال مال@/ اñXاُن@: وعاَل النقصان@/ والَعْول@: ا¡ّق@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الكفالة@/ مصاديقه@: ومن استعsء@/ ã| استيsء هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
واAرتفاع@/ مؤونxم@/ Iّمل بعنوان علzم واAٕنفاق عّدة@/ ع� والقَْوت بأمور@/ والقيام
الصـوت ورفع اAعتدال@/ عن واXيل اAسـتيsء@/ بعنوان والزيادة وا�ـور@/ والغلبة
واسـتيsؤها@/ القسـمة مـقام ã| الفريضة وزيادة والشّدة@/ اAستعsء بلحاظ بالبكاء

اAٔمر@/ ã| واAشتداد

قـد اÇXاّدت� oمـفاه أّن ء وسـيجيى يائيّاً@, للعيل فهو اAفتـقار@: مفهوم وأمّا
خر@/ RAبا أحدYا واختلط اشت}ت@,

والَغول@: ـول والصَّ ول Òòوا ول Ò¡وا والُعلو اAَْٔول ـ مواّد ب� Dف أّن وO@Aـ�
اAستعsء@/ هو وا�امع أ@ك#@, اشتقاقاً@

@ـ@٤@.@٤/ تعولوا Oّ@أ@æذلَِک@أد ملكت@أZاُنكُم@ ما@ فواحدة@أو َتعدلوا Oّ@أ@ Ôrفٕان@ِخف

أن من قريبة الواحدة بالزوجة اA@كتفاء أيى تسفّل@, مع القرب ع� يدّل الدنُّو
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عام ٣٢٤

اً Ø#Qو استيsء يوجب الزوجات تعّدد فٕاّن ,@ Ø#والتج واAسـتعsء اAستيsء من تتّقوا
والِع¿Ìة والرفاهيّة الsّزمة اAٔرزاق والوسائل ã| Gّن, وIديداً sًميIو وتسلّطاً وقهراً

وتوسعته@/ العيش وتأم� البيت ã| Aزم هو ما وتدب� اAٔوAد وتربية وا¢الطة

بالوظائف العمل وOالف التقوي ã|ينا هذا@: زماننا ã| الزوجات تعدد ٕاّن نعم
واAٔهل العائلة ب� Dف اsÇòف ويوجب والعدوان@, والظّلم ا�ور ٕا� وينجّر اGAٕ×يّة
والّصفاء والفsح الفراغ ويسلب النِّـيّات@, وسـوء وا¦ـّرد البغض ويوجد واAٔوAد@,

اAٔفكار@/ ã| واAختsل والتعلّقات والتلّون اAبتsء ã| ويزيد والوفاء@,

نفسـه A@يراقب أن وا¡قيقة@: والتقوي والنصفة العدل يريد رجل عن فحاشا
اòبيثة@/ ا¡يوانيّة ا¦ايsت هذه أمثال عن ãJيّت@A وأن

وجّل@: عّز eا يقول

/@١٢٩ . ٤ ـ Ôrَحرص ولو النِّساء Ò1َب َتعِدلوا أن تستطيعوا ولَن
غ� هذا زماننا ã| هذا فٕاّن والنصفة@, واXساواة العدل ٕاجراء ã| rبالغ ولو أيى

Wكن@/
ية@: RAا وأمّا

وُرباَع@: َمث+وثQَُث طاب@/// ما فانكحوا
اÇXقتضـيات وجدت ٕاذا اXمـنوعيّة وعدم ال½Íف اAقتضـاء ع� تدّل ا Ø̂ فٕا

وال¿Ìائط@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عام@:

يى Ød وبه مبالغة@, وَعّوام mعا فهو قال@, باب من َعوماً اXاء ã| عام ـ مصباح
حول عليه çأ ٕاذا ّ عاميى نبت فيقال لفظه ع� ٕاليه والنسبة ا¡ول@, والعام@: الرجل@/
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٣٢٥ عام

يوم من عددت وٕاذا أعوام@/ ع� bع وGذا بفتحت�@, فََعل تقدير ã| والعام يابس@/ فهو
Aّٕا يكون A والعام الشتاء@/ ونصف الصيف نصف فيه يكون وقد سنة@, فهو مثله ٕا�

متوالي�@/ وشتاء صيفاً

فـيه يكون الّذيى ا¡ول ã| السنة تستعمل ما كث�اً لكن كالسنة@, العام ـ مفر
ـ صب ßòوا الرخاء فيه Dف والعام بالسنة@/ ا�دب عن Ø#يع وGذا ا�دب@, أو الشّدة
ي Ød وقيل باحة@, السِّ والَعْوم@: سنة@/ ألَف فzم فلبَث ـ وقوله الناس@, ُيغاث فيه عاٌم

بروجها@/ bيع ã| الشمس لعوم @:@ عاماً السنة

ُدويـبة والُعومة@: أيضاً@/ عوم والسفينة اAٕبل ومَس� السباحة@/ العوم@: ـ صحا
لsّٔول@, توكيد وهو م@, ُعوَّ ِسنون يقال السنة@, والعام@: أسود@/ فّص ا Øuكأ اXاء ã| تَسبح
ويـقال سـنة@/ Iمل nو سنة aلت النخلة@: وعاوَمت شاغل@/ شغل بيyم تقول Fك@

جريه@/ ã| السابح الفرس والَعّوام@: عامک@/ زرَع تبيع أن عyا ّ اyXيى اXعاَومة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن تكّلف@/ sب ّ الطبيعيى ا�ريان هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
الُعومة@/ الدويبة وِسباحة السفينة@/ وجريان اAٕبل@/ وجريان السابح@/ الفرس جريان
اXنظّم ّ الطبيعيى ا�ريان وهكذا معتدل@/ جريان اXاء ã| السباحة فٕاّن اXاء ã| وسباحة

اAٔرض@/ Mركة سنة@, ٕا� اXمتّد الزمان ã| اXعتدل
التحّول ]ع	 مأخوذة@من@السنو سبق Fك السنة أّن السنة@والعام@: ب� الفرق وأمّا
كان ٕاذا العام فيطلق اXعتدل@/ ّ الطبيعيى ا�ريان ]ع	 العوم من مأخوذ والعام /@ Øوالتغ�
عن اòارج والتحّول Øالتغ� جهة اXلحوظ كان ٕاذا وأمّا ا�ريان@/ ذلک هو اXلحوظ

فzا@/ ا�ارية الوقايع ٕا� بالنظر Øالتغ� وهذا السنة@, بكلمة Ø#فيع اAعتدال@:
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عون ٣٢٦

وابتsًء@/ اً ØÌ¾ أو كان خ�اً وIّول@, Øتغ� فيه عام ع� تدّل ا Ø̂ ٕا فالسنة

/@١٤ . ٢٩ ـ عاماً Ò1س Ò̀ Oّٕا َسنة ألَف فzم َفلبَث

/@٤٩ . ١٢ ـ Íون ß½يَع النّاسوفيه ُيغاُث فيه عاٌم ذلَک َبعد ِمن ãçيأ Ú Ôj
َطـعاِمک ٕا< فانظُر عام مائة لبثـَت َبل قاَل بعَثـه@/// Ú Ôj عام مائَة اُ� فأماَتـُه

/@٢٥٩ . ٢ ـ َيَتسنّه nابکÌ¾و
/@١٣٠ . ٧ ـ ن1 بالسِّ فرعوَن آَل أخذنا وَلَقد

خ� أو باطلة أو حقّة جريانات ã| التحّوAت فzا أزمنة ع� السنة فأطلقت
يؤخذ زمان ã|و قومه@, مع وحاAته �ص~ Ø ãMالن نوح دعوة زمان امتداد ã| Fك ,@ ØÌ¾ أو
n أيى يتسّنه@: n ـ كلمة اXاّدة ومن حياtم@/ جريان Øويتغ� بالعذاب ويبت� فرعون آل

/@ Øيتغ�

ã| Fك ,@ ّ عاديى برنا¶ وع� ّ طبيعيى جريان فzا أزمنة ع� فاُطلق العام@: وأمّا
بعثه@/ Øj عام مائة نبيّاً أمات زمان ã|و فيه@/ يغاث زمان ã|و نوح@/ بعد عاماً `س�

Vارvا@/ ã| Iّول sف

موردYا@/ ã| الكلمت� من واحدة بكّل التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عون@:

وقد فأعانه@, به واسـتعان أعوان@, وا�مع اAٔمر@, ع� الظه� الَعْون@: ـ مصبا
واعتَونوا@: القـوم وتَعاَون والَمعانة@/ الَمعونة ËºAٕوا ٕاستعانه@, فيقال@: بنفسـه يتعّدي

بعضاً@/ بعÎÉم أعان

عّونت منه@: تقول ُعون@, وا�مع ء@, ãÏ¾ كّل من ا Øyس ã| النََّصف الَعوان@: ـ صحا
م Øuكأ مّرة@, فzا قوتل ã$ّال ا¡ـروب من والَعوان َعـوناً@/ تَعون وعانت تعويناً اXرأة
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٣٢٧ عون

مـن اXعـونة كث� ِمعـوان@: ورجل اAٔمر@/ ع� الظه� والَعـْون@: ِبكراً@/ اAُو� جعلوا
الناس@/

حكي وقد سواء@, فيه واXؤّنث وا�مع واAٕثنان الواحد الظَّه�@, الَعْون@: ـ لسا
ٕاذا واعتانوا@, اعتونوا يقال :@ ّ َبّريى ابن قال للجمع@/ Ëºٕا والَعوين@: أعوان@/ تكس�ه ã|
ابن حجمها@/ يَبُد فلم خلقها اعتدل ٕاذا مُتعاِونة@, امرأة :@ اAٔزهريى بعضاً@/ بعÎÉم عاون
القطيع والعانة@: اXنفردة@/ وهيى الرجل@, يى Ød وwا الطويلة@, النخلة العوانة@: :@ Ø ãèعراAٔا

واAٔتان@/ القبل@/ فوق عر الشَّ َمنبت والعانة@: الوحش@/ ر Ô Ôa من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

صفة عب كالصَّ والَعون ,@Í½والن ½Íة النُّ مطلق هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
وامتداد استمرار ع� ويدّل كا�بان الَعوان وكذلک ,@Í½الن شأنه من يكون من ]ع	
كّل من ومعتدله السّن منتصف ã| توجد الsّزمة الذاتيّة الصفة وهذه اAٔلف@, بوجود
وَعوان@, َعون فهو يعون@, عان فيقال@: ظه�اً@, كونه ويصّح وجوده قوي Ørي Ø$ح ء ãÏ¾
وقد wا@, اAتّصاف ]ع	 Aزماً@, يستعمل اXاّدة من فا£ّرد والَمعانة@, الَمعونة واXصدر
بأّن اً ØYتو Vّرد@, فعل مyا يستعمل n اXاّدة بأّن وقالوا اXع	 هذا عن بعÎÉم غفل

اAٕعانة@/ مفهوم غ� واXنتصف الَعوان مفهوم

الع#ّية@: من fأخوذ ا¡يوان@: من القطيع ]ع	 العانة وأمّا

قطيع@/ ,@sغ ماشية@, ـ �عاناء~ ـ قع

اAٔتان@, أو ا¡يوان@, من القطيع فٕاّن اXاّدة@: وب� بيyا تناسب وجود ٕا� مضافاً
وبلوغه@, اAٕنسـان ¡لم عون والشعر الشعر َمنبت وكذلک له@, وَعون اAٕنسان يع�

/@FG وأمارة
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عون ٣٢٨

والن½Íة@: واXساعدة الظه� ومواّد اXاّدة ب� الفرق وأمّا
ٕاليه@/ يستند اAٕنسان ظهر ã| وقوعه فيه يsحظ فالظه�@:

والفضل@/ �òا ãÏÉتقت حالة وجود فيه يsحظ واXساعدة@:
Uالف@/ أو عدّو قبال ã| التقوية فيه يsحظ :@Í½والن

غ�ه@/ ٕا� نظر دون من نفسه ã| التقوية فيه يsحظ والعون@:
/@hالكر القرآن ã| استعGFا موارد ã| مyا واحدة بكّل التعب� لطف فظهر

/@٩٥ . ١٨ ـ بقّوة ãæفأعينو
/@٤ . ٢٥ ـ آخرون قوٌم َعلَيه وأعانَه

/@٥ . ١ ـ َنستَع1 وٕايّاَك َنعُبُد ٕايّاك
/@١٢٨ . ٧ ـ وا ß5واص با� اسَتعينوا

/@١١٢ . ٢١ ـ الُمسَتعان ُن ×a الرَّ ورّبنا
/@ ãæوقّوا َعوناً ã� فصار واAٕعانة الَمعونة منه طلبت أيى , ã	استعنته@فأعان فيقال

/@٣ . ٥ ـ والُعدوان jOٕع�ا َتعاَونوا Oوالتَّقويو Ø ß5َع�ال وَتعاَونوا
والتقوي@, Ø#ال سبيل ã| اAستمرار ع� بعضاً بعضكم ٕاعانة منكم وليتحقّق أيى

ã$ّال اAجBعيّة التكاليف أهّم من وهذا والعصيان@/ اsòف سبيل ã| اAٕعانة وA@تدZوا
اAجBع@/ به يصلح

/@٦٨ . ٢ ـ ب1ذلک َعواٌن ِبكر Oو فاِرٌض O بقرةٌ@ ا Úuٕا
لصاحبه@/ َعوناً كونه حّد وهو مسّن@وف$, ب� Dعتدال@فAتوّسط@واXا @حدِّ ã|@ أيى

نفسـه ã| قيمة ذا كونه وٕا� السّن@, توّسط حّد ٕا� ٕاشارة بالعوان@: التعب� ã|و
ذاته@/ ã| بالعونيّة متّصفاً كونه جهة من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٣٢٩ عيب

عيب@:

َمعيب@, فهو صاحبه وعابه عائب@, فهو سار@, باب من َعيْباً اXتاع عاب ـ مصبا
والَمعاب@/ العاب ËºAٕوا مبالغة@, وَعيّاب عائب هذا من والفاعل يتعّدي@, Aو يتعّدي

ُعيوب@/ ع� وbع ,@ ÓÊºٕا الَعْيب واستعمل العيب@/ ٕا� نسبه مبالغة@, وعّيبه@:

وYا الَعْيبة@/ واAٔخري العيب@/ Fvٕاحد كلمتان@: فيه صحيح أصل عيب@: ـ مقا
عيّابة@: ورجل َيعيبه@, فsناً فsن عاب يقال معروف@, ء ãÏ¿ال ã| فالعيب متباعدتان@/
والكلمة العيب@/ والعاب@: عيب@/ فيه ظهر ٕاذا وغ�ه@: ا¡ائط وعاب الناس@/ ã| وقّاع
�ص~@: eا رسول قال صحيحة@, عربيّة وهيى وغ�ها@, الثياب عيبة العيبة@: ـ اAٔخري

ه@/ ØÌº موضع م Øu@كأ ـ ã$وعيب ãÏ¾َكِر اAٔنصار

ع� أيضاً ومعيوب َمعيب فهو واحـد@, ]ع	 والعاب@: والَعيبة العيب ـ صحا
العيوب/ والَمعايب: عيب/ موضع ويقال عيب, أيى ومَعاب: مَعابَة فيه ما تقول اAٔصل,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ويقابله صفته@, ã| أو ء ãÏ¿ال ذات ã| نقصان هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
والسsمة@/ الصّحة

والبخس@: واللمز النقص وب� بيyا والفرق
مقداره@/ ومن ء ãÏ¿ال أصل من النقصان فيه يsحظ النقص@: أّن

ا¡ّق@/ ومن ا¡ّق خsف ع� نقصان والبخس@:
صفاته@/ ã| أو ء ãÏ¿ال أصل ã| نقصان والعيب@:
غ�ه@/ أو ام Øtبا باللسان يكون تعييب والّلمز@:
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ع� ٣٣٠

Fك ال«Ìيانّية@, من مأخوذة فهيى غ�ه@: أو الثوب فيه Nعل ما ]ع	 الَعيْبة وأمّا
كيسه@/ = َعيْبا ـ ãæياÌº ـ ٥٩٦ . ٢ ãJتطبي @فرهنگ ـ ã|

ٕانّه حيث الظرف ذلک نفس ã| نقص وجود اXاّدة@: وب� بيyا التناسب ولعّل
فيه@/ Nعل ء ãÏ¾ وٕا� مظروفه ٕا� دا_اً Tتاج

وراَءُهم وكاَن ا Ò{فأردُتأنأعي البحر ã|َيعملون Ò1سا@ك ÒXَفكاَنت فينُة السَّ أّما
/@ ٨٠ . ١٨ ـ َغصباً َسفينة ُكلَّ يأُخذ َمِلٌک

وغصبه@/ اXلک تعّديى من مصوناً يكون Ø$ح

بنيّـة منـه@, وأهّم أعظم ÍÈر به قصد ٕاذا الواقع اòـsف أّن ع� يدّل وهذا
Aزماً@/ يكون وقد بل جايز@, مطمئنة@: خالصة

يصل A ã$ّال اXشكلة الصعبة اAُمـور fن واXهّم@: اAٔهّم ذلک تشخيص وأمّا
بأ@نّه مّدعياً خsفاً يرتكب أن أحد لكّل Nوز Aو وبأحكامه@, eبا العارف Aّٕا ٕالzا

منه@/ أهّم خsف دفع يقصد

من له فs@بّد سلوكه@: مراحل ã| eا ٕا� السالک يواجهه ما كث�اً ا�ريان وهذا
الضsل@/ عن يُصان Ø$ح ,@eبا عارف فقيه nعا مراجعة

القتل من أمورYا جريان ã|و اòالص@, العبد هذا مع �ع~ Ïºمو مsقاة ã|و
الطالب�@/ للمؤمن� ع#ة والتعم�@, والتخريب

َص5اً@/ َعلَيه َتْستِطع Òn ما بتأويِل سأنبِّئُک
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ع�@:

ته Øوع� كذا ته Øوع� وجهه@/ ع� وذهب أفلَت عياراً@: يع� الفرس عار ـ مصبا
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٣٣١ ع�

Øj ـ�ة@, ßXا Iمل اAٕبل والِع�@: وبالباء@/ بنفسـه يتعّدي ٕاليه@, ونسـبته عليه قبّحته به@:
ا¡ركة كث� عيّار@: ورجل به@/ رمي من A@يُدري عائر@: وÎºم قافلة@/ كّل ع� غلب

التطواف@/ @كث�

واRAخر وارتفاعه@/ ء ãÏ¿ال نُتّو ع� أحدYا يدّل صحيحان@, أصsن ع�@: ـ مقا
ُعيورة@/ وا�مع الكتف@, وسط Ñçالنا العظم وهو : Öالَع� ـ فاAّٔول وذهاب@/ ء Vيى ع� ـ

ØãÏ¿الوح ا¡Fر :@ Öالَع� ـ اRAخر واAٔصل القدم@/ ظهر ã| Ñçالنا العظم القدم@: ã| والَع�
,@ Õَع� الع� وٕانسان وذهابه@/ وVيئه لIّدده َع�اً يى Ùd ا Ø̂ وٕا اAٔعيار@, وا�مع ,@ Ø ãه�Aٔوا

سائرة@/ عائرة@: وقصيدة واضطرابه@/ وذهابه يئه ÒV من قلناه Xا يسّمي

FÇل ß�وا للرجـال Ëºٕا وذلک ـ�ة@, ßXا أaال معهم الّذين القـوم الِع�@: ـ مفر
للحFر يقال والع� خر@/ RAا دون من واحد كّل ã| يستعمل قد كان وٕان للِم�ة@, ا¡املة
يعلو وXا اAُذن ُغÍÉوف Iت وXا الع� وAٕنسان القدم ظهر ع� وللناشز ãÏ¿الوح
واñÇXان@, اXكـيال تقدير والِعيار@: وسطه@/ ã| النصل و¡رف وللتولد الغثاء من اXاء
انفلتت@/ ٕاذا :@ Ôتع� الدابّة وعارت العار@, من ته ØWذ ته@: Øوع� الدنان�@, ت Øع� قيل ومنه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن جانب@/ ٕا� وا¡Çركة Tّل عن اòروج هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
ا�مل وس� بلد@/ ٕا� بلد من القافلة وحركة مكاuا@/ عن الدابّة انفsت مصاديقـه@:
عن العظم وخروج الس�@/ ã| وVتمعاً منفرداً حيوان وكّل ا¡Fر وخروج أثقاله@/ مع
الع�@/ وAٕنسان اXتحرك@/ والغثاء ا¡ركة@/ كث� والرجل ال«Îم@وس�ه@/ وخروج Tّله@/
Aو ومـVلته@/ مقامه عن خارجاً ء ãÏ¾ جعل فٕانّه التعييب@: ]ع	 التعي� وأمّا

اللغة@/ اختsط من وٕانّه والتعوير@, العور ماّدة من مأخوذاً كونه يبعد
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عيس ٣٣٢

اwAٕام@/ حالة عن الدنان� Hريج فٕانّه العيار@: وكذلک

bعاً اAٔصل ã| يكون أن يبعد sف Tّل@: من السائرة القافلة ]ع	 الِع� وأمّا
للقافلة@/ ÓÊºٕا جعل Øj والِع�@, كاAٔع� ْع� َAٔ

/@٧٠ . ١٢ ـ َلساِرقون الِع�ٕانَّكُم ا Ôx أ@يَّ مؤذٌِّن أذََّن Ú Ôj
/@ ٨٢ . ١٢ ـ فzا أقبلنا ã� الَّ Òوالِع� فzا ا@ ُكنّ ã� الَّ الَقريَة واسئل
/@٩٤ . ١٢ ـ يوسف Ò́ ر Oٔجُد ã Øæ ٕا أبوُهم قاَل Ôالع� فَصَلت ا ØXو

معلوم@/ مقصد ٕا� Øمع� Tّل من وIّر@كت خرجت ã$ّال القافلة أيى

ãالوص� مفهومه ٕا� ٕاشارة غ�ها@: أو ا�FÇعة أو القافلة دون بالع� والتعب�
مقصد@/ ٕا� سائراً Tّل عن اòروج وهو ماّدته@, من اXستفاد

اAٔصل@/ قيود من والIّدد@: ا�Xة@, aل وليس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عيس@:
الفحل@/ َعْسب ـ واAٔخري ب@/ ÒÌ¿ُم أبيض لون ٕاحداYا كلمتان@, عيس@: ـ مقا

بعـ� قوÇGم من يكون أن أمكن عربـيّاً جعل وٕاذا علم@/ Ëºٕا :@Ï»عي ـ مفر
مـن أو ظلمة@, بياÎÈا يعIيى بيض ٕابل وهيى ِعيس@, وbعها عيساء@, وناقة أعيس

الفحل@/ ماء وهو عي«Ïالَعيْس ع� الوحيى نزل قال أ@نّه ا¡سن عن ُروينا ـ ١٢٤ . ٣ والتار± البدء
نبـّوته ã| وكان سـنة@, وثsث� ثsث ابن وهو ورفع سـنة@, ع¿Ìة ثsث ابن وهو
له يقال عنيد جبّار ومَلكُها نصيب� ٕا� ُبعث Ï»عي أّن الضّحاك وعن سنة@, ع¿Ìين
فجاءهم ومعا�ة وأطبّـاء طّب وزمن و[اثيل أصنام أصحاَب وكانوا بوزا بن داود

أعجزهم@/ ]ا صناعxم جنس من Ï»عي
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ٕالzا eا بعث سنة@, ع¿Ìة سبع عمران ابنة Ôhمر بلغت وØXا ـ ٣٧ . ١ اXروج
¡Çم بيت Gا يقال بقرية وولدت اXسيح@, بالسيّد فحملت الروح فzا فنفخ ج#يل

اXقّدس@/ بيت من أميال ع�

ٕا� أزبيل صاحب من به هربت ولدته Xا اُمّه فٕاّن Ï»عي وأمّا ـ ٥٣ اXعارف
وتزّوجها, hمر خطب هذا يوسف وكان النّجار, هنالک@يوسف ٕا� واُمّه وaله ,Í½م

صا¡اً@/ sًرج وكان يبا¾Ìها@, أن قبل ُحب� وجدها ٕاليه صارت ØFفل

أن قبَل ليوسَف طوبة ÒU اُمّه hمر كانت ØXا ـ ملّخصاً ٢ و ١ فصل ـ Ø$َم ٕاSيل
أن يشأ nو بـاّراً كان ٕاذ@ َرُجلها فيوسـُف القُُدس@, الروح من ُحب� ُوِجدت Çتمعا ÒN
ظهر قد الرّب مsَك ٕاذا اAُمور هذه ã| متفّكر هو Dف ولكن اً@, ØÌ ßº ا Òxلي ÒH أراَد َرها ßÎ¿ يُ
لُّص ÔO Aٔ@نّه يَسوَع ه Òd إ وتَدعو ٕابناً فستَلد ف@/// ÒH A داود بن يوسف يا ُحلم ã| له
اXِلک@/// وُدَس Ôِه� أيّام ã| الzوديّة ¡م َبيت ã| يَسوُع ُولد وØXا خطاياهم@/// من َشعبه

Ø ãMـ الصَّ وُخذ قُم sًقائـ ُحلم ã| ليوسـَف ظهَر قد الرّب مsَُك ٕاذا ان½Íفـوا وبعـدما
مات ØFفل لكه@/// Ôzل Ú ãMالّصـ يطلب أن ُمزمـع ه�ودَس Aّٔن ///@ ÒÍ½م ٕا� واهُرْب واُمَّه
ٕاÌºائيل@/// أرض ٕا� واذهب واُمَّه Ø ãMالص وُخذ قم sًقائ الرّب@/// مsَك ٕاذا ه�ودُس

نا¼Íßة@/ Gا يقال مدينة ã| وسكن çوأ

ليل Ò�ا من مدينة ٕا� eا من الَمsُك ج#ائيل اُرسل ـ ملّخصاً ـ ٢ و ١ ـ لوقا
الَعــذراء ÔËºوٕا يوسـف ٕاdه داود بيت من لرجل طوبٍة ÒU َعذراء ٕا� نا¼Íßة@, ٕاdها
Gا وقال الَمsك فأجاب ,@sًرج أعرف A وأنا هذا يكون كيف hمر فقالت ///@ Ôhمر
مدينة من ا�ـليل من أيضاً يوسـف فصعد ـ@@~@/// ٢� عليـک@/// Jّل القـدس الروح
داود بـيت من لكونـه ¡م بيت تُدعي ã$ّال داود مدينـة ٕا� الzـوديّة ٕا� النا¼Íة
أيّامها ت Ø] هناك هيى Cوبي ُحب�@, وهيى طوبة Ò¢ا امرأته hمر مع لُيكَتَتَب وعشـ�ته

ذود@/ ßXا ã| وأضجعته وقّمطته الِبكر ا Òyاب فولدت لتلد@,
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/@Ï»عي = ايشوع ـ ãæياÌº ـ ٥٦٧ . ٢ ãJتطبي فرهنگ
/@Ï»عي = ِعشاو ـ ع#يى ـ ٥٦٧ . ٢ ãJتطبي فرهنگ

عر@/ الشَّ كث� اòشن@, عيسو@: ـ مقّدس قاموس
/@ ّ الع#يى من ويوشع@: هو اXسيح@, يراد لَص@/ ÔU يَسوع@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| ورد وقـد الشـعر~@, كث� @= �عيسو العـ#يّة من مأخوذة Ï»عي كلمة أّن
مقامه@: وdّو شأنه عظم ع� يدّل ما hالكر القرآن

تبش�به@: ـ ١

َمرhـ عي«Ïبُن اXسيُح ه Ôdا ِمنه بكلمة ِك ÔÌ Ù¿ُيب ا� ٕانَّ Ôhَمر يا قاَلتاQXئكة ٕاذ
/@٤٥ . ٣

منه@: بكلمة ـ بقوله والتعب� اُّمه@/ hرX مsئكته بواسطة تعا� eا هو Ì Ø¿بXفا
تعا�@/ نوره ومن منه ã Ø�Qو ظهور ا¡قيقة ã|و ,@hمر اُمّه من الظاهر ã| أ@نّه ٕا� ٕاشارة

منه@: كلمة ـ ٢

/@١٧١ . ٤ ـ hٕا<مر ألقاها وكلمتُه ا� رسول hبنمرÏ»عي اXسيُح ا Ú̂ ٕا
لفظيّة وهيى ,@ ØÌ»ال ã| ØFع ويُظهر الضم� ã| مقصود عن يُنـبأ ما هيى الكلمة

خارجّية@/ وتكوينيّة بيانّية@,

Økأ والكلمة اللفظّيـة@, من وٕانباء دAلة أقوي اòارج@: ã| اXتجلّية والتكوينيّة
ا�ملة@/ ã| العsمتيّة عنوان فيه ما اRAية فٕاّن ية@, RAا من البيان ã| وأ@كمل

الغيب@, ã| ØFع وQلّياً وبياناً وظهوراً تامّة آية كونه ٕا� يش� بالكلمة فالتعب�
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اGAّٕية@/ العليا والصفات ا¡س	 لÊºsٔء مظهراً كونه ع� يدّل وهذا

:@ ã|و ية@, RAا ã| Fك ا�@: َرسوُل ـ ٣

/@٦ . ٦١ ـ ٕاليكُم ا� رسوُل ã Øæ ٕا ٕاÌºائيل ã+ بَ يا Òhمر عي«Ïبُن قاَل وٕاذ
اXسـّمي وهو جديد@, وكتاب بدين عنده من جاء تعا�@, eا من مرَسل فهو

/@ ـ فراجعه ـ Aًاbٕا ٕاSيل ã| البحث سبق وقد بٕاSيل@,

/@٢٧ . ٥٧ ـ اSOٕيَل وآتيناه hابنمرÏ»بعي وَقّفينا
كتاب وهو عنده@, من ونّزله eا آتاه اSAٕيل بأّن ح ØÍ¼ اSOٕيل@: وآتيناه ـ ٤
اAٔنـاجيل ã| اÇX#هن الظـاهر هو Fك �ع~ Ï»عي بعد يؤلّف ما يرّد وÇwذا ,@ ّ Êºويى

أحد@/ ينكرها Aو اXتداولة@,
eا عـن ونبيّاً eا عند من Aًرسو كونه ع� يدّل ما هيى نات@: بالبيِّ جاء ـ ٥

نفسه@: هوي عن ينطق وما وصدق@, حّق وقوله تعا�@,

/@ ٨٧ . ٢ ـ الُقدس بُروح دناه وأيَّ البيِّناِت Òhمر عي«Ïابَن وآتينا
/@٦٣ . ٤٣ ـ با¡gة جئُتكم َقد قاَل بالبيِّنات Ï»عي جاَء ا ØXو

عن sًوفاص مستخرجاً واضحاً ظاهراً منكِشـفاً يكون ما كّل تشمل والبيّـنات
والنورانّية@/ وا¡gة ÏÈرXا وشفاء çوXا وٕاحياء الباهرة كاXعجزات ـ غ�ه

حّقة@/ ٕاG×يّة وحgة بيّنات صاحب بكونه ح ØÍ½ي hالكر فالقرآن

واAٕفاضة النفخ من يتحّصل ما هو وح الرُّ أّن سبق الُقدس@: بُروح وأّيدناه ـ ٦
بـطريق يكون أن A@بّد وح الرُّ ذلک وتوّجه والظهور@, ã Øالتج� مظهر فيكون ْوح@, والرَّ

وا¡ضور@: ال¿Îود
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بُروح أيَّدتک ٕاذ والدِتک وَع� َعلَيک ã�نعم اذ@كُر Òhمر عي«Ïبن يا اُ� قاَل ٕاذ
/@١١٠ . ٥ ـ وا¡gة الكتاَب علَّمتَُک وٕاذ Qًوَكْه ْهِد ÒX ا ã| النّاَس ُتكلِّم الُقُدس

:@ ã| Fك العظام@, اAٔنبياء سائر رديف ã| �ع~ Ï»عي يذكر :@Ï»وعيÏºمو ـ ٧

/@١٣٦ . ٢ ـ الّنبيُّون ãçاُو موÏºوعي«Ïوما Ò ãçاُو وما
.@٤ @ـ@ Ï»وعي واOْٔسـباط ويعقوب وٕاسحاق وٕاÊºعيل Òoٕا<ٕابراه وأْوَحينا

/@١٦٣
/@ ٨٥ . ٦ ـ الّصا¡1 ِمَن ُكّل والياس Ï»وعي وJيي وزكريّا

/@١٣ . ٤٢ ـ Ï»وعيÏºوموoٕابراه به وّصينا وما
الصا¡�@/ من وٕانّه ٕاليه الوحيى ونزول اAٔنبياء رديف ã| كونه ع� تدّل

القـوي عـن خارجـة معجزة خارقة عجائب منه شوهد وقد خوارقه@: ـ ٨
الب¿Ìّية@/ اXاّديّة

فيه �فأنفُخ الطَّ 1كهيئة الطِّ ِمن َلكُم أخُلق ã Ùæأ ربِّكُم من بآية ِجئتكُم قد ã Øæأ
]ا نبِّئكُم واُ اِ� بٕاذِن الَموتيى واُحييى واOٔبرَص اOٔ@كمَه واُبرٔي ا� بٕاذن ط�اً َفَيكون

/@٥٠ . ٣ ـ@ تأ@كلون@

كذلک وصورة@, واُّم أب سابقة sب eا خلقه اAّٔول آدم أّن فgا آدم@: كمثل ـ ٩
�ع~@: Ï»عي خلق

ِمن ا¡ّق َفَيكون كُن لَُه قاَل Ú Ôjتُراب ِمن خلَقه آَدم َكَمَثل ا� عي«Ïِعنَد َمَثَل ٕانَّ
/@٦٠ . ٣ ـ ربّک

.@@٣ ـ يشاء ما لق ÒOا� كذلک ب¿Ìقال ã+سس ÒZ nو وَلد ã> يكوُن Øæقاَلتأ
/@٤٨
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آدم@: خلق من بكث� وأÎºل أهون �ع~ Ï»عي فخلق

/@٢٠ . ١٩ ـ منّا للنّاسورaة آيًة ولنَجَعلُه Õ Ù1َه Ú ãع� ربّکهو قاَل
القرآن به ح ØÍ½ي فgا ودينه وأدبه وعمله اعتقاده برنا¶ وأمّا برناVه@: ـ ١٠

:@hالكر

ُكـْنُت ما    @أين ُمـباركاً ã+ وَجَعلَ نبـيّاً ã+ وَجَعلَ الكـتاَب ãæآتا ا� عبُد ã Ùæ ٕا قاَل
Qُم والسَّ شقيّاً َجبّاراً ã+عل ÒN nو ãçبوالَد وبَّراً حيّاً ُدْمُت ما @كاِة والزَّ Qِة بالصَّ ãæوأْوصا
.@@١٩ ـ ا¡ّق قوَل Òhَمْر عي«Ïبُن ذلَِک َحيّاً اُْبَعُث ويوَم أُموُت ويوَم ُوِلْدُت يوَم Ú ã Òَع�

/@٣٤

والعبوديّة وجّل@, عّز e التاّم اAٕخsص حياته@: ã| أموره جريان برنا¶ نعم
سواه@/ ØFع واAنقطاع القاطع@, والتوّجه اXستمّرة@, الكاملة

كتب وتداول عليه@, النازل ّ ال«Êويى اAٔصيل اSAٕيل كتابه فقدان اAٔسف ومن
التابع� تسا� Øj اSAٕيل@, Ëºبٕا وغيبته رفعه من سنوات ع¿Ìات بعد مؤلّفة تارOيّة
بيyم فاختَلفاOٔحزابمن تقص�اً@/ أو قصوراً أو sًجه ا¡قائق بيان ã|@�ّوالروحاني

كَفروا@/ لّلذيَن فَويٌل

موت@/ وفاء@, ,@hمر ـ مواّد ٕا� فل�اجع ووفاtا@: اُمّه وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عيش@:

عايشة@, aنAُوا عائش@, فهو حياة@, ذا صار سار@: باب من عيشاً عاش ـ مصبا
وا�مع به@, يعيش الّذيى اAٕنسان مكسب واXعيشة@: واXعيش مبالغة@, أيضاً وعيّاش

وفعائل@/ وفعيلة فعيل ووزنه أصلّية@, oXفا معش@, من هو وقيل اXعايش@/
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ا¡ياة@/ العيش@: اòليل@: قال وبقاء@/ حياة ع� يدّل صحيح أصل عيش@: ـ مقا
واXعيشة: ا¡ياة@/ به تكون وما وم¿Ìب مطعم من اAٕنسان wا يعيش الّذيى واXعيشة@:
Nريى والَمعاش اXصدر@, والَعْيش@: شية@/ ßXوا لسة ß�ا مثل والِعيشة به@/ يُعاش Xا Ëºٕا

َمعاش@/ فهو فيه أو به يُعاش ء ãÏ¾ وكّل العيش@/ Vري
وَعيشوشة@/ ومَعاشاً ومَعيشاً وِعيشة َعيشاً يَعيُش عاش ا¡ياة@, العيش@: ـ لسا
وأن مصدراً يكون أن يصلُح ـ ومَعيشاً مَعاشاً ـ قوله من واحد كّل :@ ا�وهريى قال
أسباب تكلّف والتعّيش@: راضية@/ ِعيشة eا وأعاشه وَمعيب@/ مَعاب مثل ,@ ÓÊºٕا يكون

العيش@/ من البُلغة ذو واXتعّيش@: اXعيشة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ذلک وتوضيح ا¡ياة@/ ٕادامة ã| تطّورات كيفيّة هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
اAختيار فٕاّن اAختيار@, عن خارجة وهيى الوجود@, يستمّر wا ذاتيّة صفة ا¡ياة أّن

اAختيار@/ قبل موجودة ا¡ياة فتكون ا¡ياة@, آثار من والقدرة القدرة@, آثار من

فاAٕنسان اAختيار, وحصول ا¡ياة عارضة@بعد حادثة كيفيّة فهو العيش@: وأمّا
وشغله وسكناه ولباسه أ@كله جهة من معيّناً وبرناVاً كيفيّة حياته ã| Oتار ا¢تار ّ ا¡يى

واXعيشة@/ العيش عليه يطلق ال#نا¶ wذا فالعمل وحاAته@, أموره وسائر ونومه

/@ Ø ãæروحا أمر ã| أو ,@ ّ ماّديى جريان ã| ٕامّا العيش ٕاّن Øj
/@٧ . ١٠١ ـ راضيَة عيَشة ã| فهو موازينُه َثُقَلت َمن فأّما

/@٢١ . ٦٩ ـ عالية جنٍّة ã| راضيٍة عيشٍة ã| فهَو بَيمينه@/// كتابَُه Ò ã ßçاو َمن فأّما
مُواجـه أمر أو Pريان الوفاق هو والرضا للنوع@/ Ì»بالك لسة ß�كا العيشـة
من وأبلغ آ@كد التعب� وهذا العائش@, عليه ما ع� العيش وفاق هو العيش ã| والرضا
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وع� قهراً عنه الصاحب رضا يوجب لصاحبه ومsءمته العيش وفاق فٕاّن العكس@,
وجه@/ ّ أيى

/@١١ . ٧٨ ـ َمعاشاً اَر Úyال وَجعلنا ِلباساً الّليَل وَجعلنا
/@٢٠ . ١٥ ـ َمعايَش فzا َلكُم وَجعلنا رض َOٔا ã| ا@كُم مكنّ وَلَقد

أّن Fك لباسّيته@/ ã| مبالغة به يsبس ما ع� ويطلق مصدر اAٔصل ã| اللباس
مبالغًة@, نفسه ã| العيش نفس وع� به ما@يُعاش ع� ويطلق مصدر اAٔصل ã|@الَمعاش

معايش@/ وbعها الَمعيشة@, وكذلک

زيد ـ قوGم ã| Fك مبالغة@, اXصدر بصيغة Ø#ويع ,@ ّ اXصدريى معناها هنا فاXراد
َمعايش@/ وفzا مَعاش نفسه ã| الyار فكأّن عدل@,

الليل وأمّا الyار@, ã| تقع ا Ø̂ ٕا sًعم ا¡ياة امتداد ã| برنا¶ ّ وأيى التحّوAت فٕاّن
الليل@/ راجع ـ@ ونوم وسكون اسIاحة فزمان

اAٔرض@, ٕا� فzا النظر فٕاّن معايش@: فzا ـ بكلمة الثانية اRAية ã| التعب� وأمّا
اAٔرض ٕاّن ـ يـقال أن يصّح sف فيه@, يعاش وuار فيه يسـIاح ليل فzا واAٔرض
فzا@/ اXعيشة من أنواع ووقوع اXعيشة ã| تنّوع فباعتبار ا�مع@: صيغة وأمّا معاش@/

تعا�@: قوله وكذلک

/@٢٠ . ١٥ ـ براِزق1 لَُه Ôrَلس وَمن َمعايَش فzا لكُم وَجَعلنا
برازقـ�@, له rلس من لكم وجعلنا أيى الَمعايش@, ع� عطف ومَن@, ـ وقوله
أثـقالكم ÇIمل ã$ّال وكاAٔنعام wم@, وترتبطون ٕالzم Iتاجـون اAٕنسان من @كأفراد
وتستفيدون اAٔرض@, ã| ويعيشون Gا@, أرزاقاً النباتات eا جعل وقد مyم@, وتأ@كلون

مyم@/
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عيل ٣٤٠

باAٕستقsل يعيشون أفراد ذ@كر اXقام فٕاّن العقل@: ع� الدالّة مَن بكلمة والتعب�
عقsء@/ م Øu@فكأ مyا@, ويستفيدون اAٔرض وجه ع�

/@١٢٤ . ٢٠ ـ َضنكاً َمعيشة له فٕاّن ِذ@كريى عن وَمنأعرَض

ضـيِّقة ِعيشة وهذا له روح Aو اXاّديى بالعيـش Í½ينح حينئٍذ التعيّش فٕاّن
الك#ي@/ اòسارة هو وهذا وعاقبة@, ومُّدة وكيفاً Ó ØFك Tدودة
/@٥٨ . ٢٨ ـ ا Ôxَبِطرتَمعيش َقرية ِمن أهلكنا وكَم

/@٣٢ . ٤٣ ـ نيا الدُّ ياة Ò¡ا ã| معيشxم بيyم َقسمنا ُن ÒL
اقتضاء وMسب Mسبه مورد كّل ã| تتقّدر وهيى ا¡ياة@, بعد تتحقّق فاXعيشة

والصsح@/ والتدب� النظم

اAعتدال عن ومتجاوزة بِطراً فzا اXعيشة كانت أيى معيشxا@: بطرت ـ وقوله
راضية@/ ِعيشة ـ@ تعا� كقوله وهذا الطرب@, ã|

التجاوز هو البََطر فٕاّن معيشÇxم@, ã| القرية أهُل بَِطر ـ من أبلغ التعب� وهذا
حاجة sف اAٔهل@/ به يوصف Fك أيضاً@, العيش به ويوصف الطََّرب@, ã| اAعتدال عن

تقدير@/ ٕا�

اXذكورة@/ الكرZة اRAيات ã| التعب�ات لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عيل@:

يقال وا¡اجة@, الفاقة الَعْيلة@: واو@/ عن منقلب هو ما Aّٕا فيه ليس عيل@: ـ مقا
مقتصد@/ عال ما ـ ا¡ديث ã|و احتاج@, ٕاذا َعيلة@, يعيل عال

عائل@, فهو سار@, باب من يعيل عال مصدر وهيى الفقر@, بالفتح@: الَعيلة ـ مصبا
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٣٤١ عيل

رجل@/ Ëºٕا وَعيsن@: وَكفرة@/ كافر مثل فََعلة تقدير ã| وهو عالة@, وا�مع

ٕاذا يـعـيل@, عال قوGم من فَعsن َعيsن@: بن قيس قبـائل ـ ٢٦٥ اAشتقاق
,@ Ø ãع� عيال أنت ا Ø̂ ٕا له@: فقال ٕالياَس@, أخاه يسأل فكان فق�اً َعيsن كان بل افتقر@,

َعيsن@/ فسّميى

وكذلک الفق�@, والَعيِّل@: افتقر@/ :@sًومَعي Aًوِعيُو Aًوُعيو وَعيْلة sًَْعي عال ـ لسا
عـائل@/ bع الفقـراء@, العالُة@: ـ@ الناس رؤوَس العالَة وتَري ـ ا¡ديـث ã|و العائل@/
وواحـد ِعيال@, ذو مُعيل@: ورجل ويعوGم@/ wم يتكفّل الّذين وَعيِّله@: الرجل وِعيال
الرجُل عال ِسـيده@: ابن /@@Aًعيا هم Øص� عيََّلهم@: وقيل@: عيائل@/ وNمع َعيِّل@, الِعيال
صار اAٔخفش@: وقال ُمعيلة@, والَمرأة مُعيل@, فهو عياله@, ك5 كلّه وعيَّل@: وأعيَل أعال
وهو sًَعي يَعيُل مَشيه ã| وعال /@IتبخXوا Ø#تكXا وهو العائل bع والِعيل@: عيال@/ ذا

زاد@/ وقيل جار@, يَعيل@: اñXان وعال واختال@/ و[ايل Iتبخ وتعيَّل@: َعيّال@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن عبارة العول أّن وسبق الَعْول@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
آثاره ومن واستعsء@, استيsء Iت ص�ورة عن عبارة فالَعيْلة استعsء@, ã| استيsء

اAنكسار@/ ع� الداّل الياء ]ناسبة وهذا وا¡اجة@, والفاقة اAفتقار

تشابه من هيى ا Ø̂ فٕا والتكفّل: Ø#ختيال@والتكAوا Iوالتبخ Ø#التج ـ oمفاه وأمّا
/@FG اXفهوم� واختsط Ftمشتقّا بعض ã| اللغت�

تكفّل@/ Iت وص�ورة اAفتقار هو اXاّدة@: هذه ã| فاAٔصل
/@ ٨ . ٩٣ ـ × Ò+فأغ Qًعاِئ وَوَجَدَك َفَهديى @ ًOّضا وَوَجَدَك
/@٢٨ . ٩ ـ َفضله ِمن اُ� ُيغنيكُم َفَسوَف َعيلًة Ôrِخف وٕان
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ع� ٣٤٢

اسـتيsء Iت الكون وهو اAٔصل من ذ@كر ما ع� يدّل بالغ	@: اXاّدة ومقابلة
وا¡اجة@/ الفاقة ويsزمه

واÇXقابلة وعـاول@, عـايل واAٔصل ,@ Ø ãtواليا ّ الواويى ب� Dف مشIك والعائل
بل عيال@, ذا قبُل يكن n �ص~ eا رسول أّن ٕا� مضافاً ,@ Ø ãtاليا من كونه يؤيّد بالغ	

وعّمه@/ جّده تكفّل Iت @كان

بوظائفه وعمل أطاعه من ã	يُغ تعا� eا أّن ع� دAلة الكرZت� اRAيت� ã|و
تعا�@/ e وأخلص اGAٕ×يّة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ع�@:
وعـ� اXاء Ôوع� البا¼Íة yfا Uتلفة@, أشـياء ã| تشـIك @العـ�@: ـ مصبا

ãما� أخذت يقال ومنه نفسه@/ ء ãÏ¿ال وع� الطليعة@/ والع� ا�ارية والع� الشمس
أيضاً@/ ع� لغ�ه يقال وقد الدنان�@, من ÍÈب ما والع�@: /@ ãما� ع� واXع	 بعينه@,
عيون ع� اÍÉXوب لغ� الع� وQمع بالع�@/ أو بالدين اشIيت يقال النقد@, والع�@:
Qمع Aو قليل@, وهو أعيان@, bعها ã| العرب قالت ا Ø[ور السّكيت@: ابن قال ,@ Ôوأع�
ٕاخوتک وهم بأعياuا@, دراYک هيى يقال أعيان@, ع� Aّٕا اÍÉXوب ]ع	 كانت ٕاذا
ء ãÏ¿ال اشـIي الرجل@: واعتان السلف@/ والِعيـنة@: وِعياناً معاينة وعاينته بأعياuم@/
أ¾Ìافـهم@/ النـاس@: وأعيان /@ÍÈاM حاÍÈاً أيى بع� عيـناً وبعته نسـيئة@/ ء ãÏ¿بال
َعـيناء ا¡سناء للكلمة ويقال ِع�@/ وا�Çمع ,@Fxواسع العين� حسنة َعيناء@: وامرأة

به@/ Uصوصة عيناً جعلته لزيد@: اXال وعّينت التشبيه@/ ع�

منه@/ يشتّق Øj وُينَظر@, ÍÒ½يُب به عضو ع� يدّل صحيح واحد أصل ع�@: ـ مقا
وأعـيان@/ وُعيون Ôأع� ع� Qمع والع� ,@ÍÒ½ب ذيى لكّل الناظرة الع� اòليل@: قال
ورأيت العـ�@/ خبيث وِمعيان@: َعيون ورجل التشبيه@, مع	 ع� مَثل القلب@: وع�
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٣٤٣ ع�

ء ãÏ¾ كأ@نّه ,@#òا يتجّسس تبعثه الّذيى الع� الباب@: ومن معاينة@, أيى ِعياناً@, ء ãÏ¿ال
Gا تشبzاً اXاء@, عيون من النابعة ا�ارية الع� الباب@: ومن عنک@/ يغيب ما به تري
القبلة@, ناحية من جاء ما السحاب الع�@: الباب ومن ومائها@/ لصفائها الناظرة بالع�
قال قاء@, السِّ Ôع� الباب@: ومن سائل@/ أيى عائن@, ماء الباب@: ومن اXاء@/ بع� شبّه Aٔ@نّه
ومن التخّرق@/ من قرب Aٔ@نّه ,@ Øتع� قد منه@: موضٌع ورّق ãب� ٕاذا قاء للسِّ يقال اòليل@:
العـ�@, الباب@: ومن ينظرون@/ wا ã$ّال عيوuم م Øu@كأ أ¾Ìافهم@, القوم@: أعيان الباب
اñXان@/ ã| كالزيادة فهو ع�@: اñXان ã| للميل قوGم فأمّا /@ÍÈا¡ا العتيد اXال وهو

مها@/ مقدَّ ã| ُنقرتان F Øu@كأ عينان وYا @كَبة@, الرُّ َع� الباب@: ومن

ذو قـيل ومنه ُعَيـينة@, تصغ�ها مؤّنثـة@, وهيى الرؤية@, حاّسة الع�@: ـ صحا
وYا عيـنان@, ُر@كبة ولكّل @كبة@, الرُّ وع� اXاء@, ع� والعـ�@: للجاسـوس@/ الُعيينت�
النـاّض@/ اÇXال والع� الدنيا@/ والع� الشمس@/ وَع� الساق@/ عند مها مقدَّ ã| ُنقرتان
هو هو يقال نفسـه@, ء ãÏ¿ال وع� خياره@/ ء ãÏ¿ال وع� وا�اسوس@/ الديدان@, والع�

بعينه@/

اXاء@, وع� وأعـيان@, ُعيـون وا�مع اXعروفـة@, والع� ـ ١٤٥ . ٣ ا�مهرة
خsف اXال@: من الذهب وع� عليه@/ Ôالعـ� A@تثبت الّذيى شعاعها الشمس@: وع�
والع� القوم@/ جاسوس والع�@: قَلxْا@/ وهو @كيّة الرَّ وع� @كبة@/ الرُّ ع� والع�@: الوِرق@/

للمطر@/ ترجي ã$ّال السحاب مyا ينشأ ã$ّال وهيى القبلة ناحية

فرة@/ Ô¡ا والنقرة@: النُّقرة@/ الَقْلت@: أقول@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كاXاء بالذات@/ عyا جارياً نقطة عن يصدر ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
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ع� ٣٤٤

بـعـنوان البا¼Íة عن اXتحّرك اòارج والشعاع بالذات@/ ينبوع عن ا�اريى الصادر
البص�ة عن النافذ اAٕدراك ونور الشمس@/ عن الباسط النور وشعاع الظاهر/ ã|@الرؤية
وهم �òا يصدر مyم الّذين القوم وأ¾Ìاف ا�اسوس@/ عن الدقيق والنظر الباطنّية@/
مـن ا¢Çتارة واAٔعيان واAٔمطار@/ السحائب تنشأ مyا ã$ّال والناحية القـوم@/ عيون

اAٔشياء@/

ع� تطلق قد ا Øu@أ Fك ا¤فوظ@, اAٔصل هذا ]ناسـبة اُخر ãæمعا ع� وتطلق
,@ ا�اريى كاXاء الع�@, عن @وOرج ما@Nريى ع� تطلق وقد ع�, @فيه الذيى ء ãÏ¿ال نفس

ع�@/ فzا ã$ّال والذوات

معاينـة@, عاينته فيقال اشـتقاقات@: ãæعاXا هذه من كّل ]ناسـبة مyا ويشتق
والَعـيناء Òع�Aٔا وكذلک الرؤية@, بعنوان الع� من يصدر ما ]Çع	 الع� من مأخوذاً
اختار أيى وال¿Ìيف@, ا¢تار ]ع	 الع� من مأخوذاً الرجُل@, ٕاعتاَن وقوGم والَعيون@/

وهكذا@/ واشIيه@/ عنده ال¿Ìيف اXطلوب هو ما

من أ@نّه ٕامّا مع	~ ثsث� ٕا� يبلغ �وهو اللغة كتب ã| ãæعاXا من يذكر ما وكّل
]ناسبة@/ Qّوز أو اAٔصل@, مصاديق

اXاّدة@: مصاديق من ا£يد القرآن ã| ذ@كر وقد

:@ ã| Fك :@Í½ب ذيى لكّل الناظرة البا¼Íة ـ ١

/@ ٨ . ٩٠ ـ 1 وَشَفتَ وِلساناً ß1َعيَن لَُه َعل ÒS nأ
/@١٣ . ٢٨ ـ َعيyا تَقّر كَيى ٕا<اُّمک فَرجعناك

/@٧ . ١٠٢ ـ اليَق1 Ò1َع ا Úuَل�ُو Ú Ôj
/@ ٨٣ . ٥ ـ مع الدَّ تَفيضِمن م Òyَتريأعي
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٣٤٥ ع�

الثـانية@: ã|و الرؤية@/ فيه الّذيى العضو هو الرابعة@: ã|و اAُو� اRAية ã| فالع�
القلب@/ من الباطنيّة البا¼Íة الثالثة@: ã|و البا¼Íة@/ وا¡ّس الرؤية

/@٦ . ٧٦ ـ ا� ِعباُد ا ßw ¿Ìُب يَ َعيناً ـ ٢

/@١٢ . ٨٨ ـ جاريَة Õ1َع فzا
/@١٨ . ٧٦ ـ Qًَسلَسبي ُتسّمي فzا َعيناً

/@٢٥ . ٤٤ ـ وُعيون َجنّات ِمن َتركوا @كَم

/@٥٧ . ٢٦ ـ وُعيون َجنّات ِمن فأخرجناُهم

مورد ã| ٣ و ٢ ,@١ واRAيات الينبوع@, من اXاء فيه ا�اريى ا£ري هو فاXراد
الدنيوّية@/ اXاّديّة العيون ٕا� ناظرة ٥ و ٤ وآيات اXاّدة@/ nعوا وراء Dوف ا�نّة

والسيsن@/ ا�ريان جهة ٕا� الyر ã| النظر فٕاّن الyر@: دون بالع� التعب� وأمّا
البا¼Íة, ع� يطلق ا�هة هذه و]ناسبة اXنبع@والنبع@, جهة فيه@ٕا� فالنظر sRف@الع�

الرؤية@/ منبع لكوuا

النبع وجهة القدرة ٕاعFل جهة ٕا� اAٕشارة فzا يقصد موارد ã| الع� فٕاطsق
جريان@/ أو ري ÒV Vّرد ع� فيدّل الyر sRف والنشوء@/

:@ ã| Fك واAنفجار@, واAنبجاس الفوران@, وهو بالنَّضخ الع� يوصف هذا وع�

/@٦٦ . ٥٥ ـ َنّضاَختاِن @عيناِن Fzف
/@٦٠ . ٢ ـ َعيناً ع¿Ìةَ اثنتا ِمنُه فانفجَرت

/@١٦٠ . ٧ ـ َعيناً َع¿Ìة اثنتا ِمنُه فانبجست

لنا@, ا¤دودة ا¡واّس ٕادراك عن خارجة فهيى اRAخرة@: ã| العيون حقيقة فأمّا
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ع� ٣٤٦

فتناسب ,@ ّ اXاّديى nالعا هذا وراء ما nبعوا Ø ãالك� التعقّل جهة من باbAٕال نتعقّلها ا Ø̂ وٕا
واAٔلطاف@واXراحم@واXعارف اòاّصة@والرaانّية@, الفيوضات@والتوجهات العيون@: تلک

تعا�@: قوله هذا ع� ويدّل ّية@/ ×GAٕا

/@٦ . ٧٦ ـ ا� ِعباُد ا ßw ُب ÒÌ¿ يَ َعيناً
/@٢٨ . ٨٣ ـ بون اXقرَّ ا ßw ُب ÒÌ¿ يَ َعيناً

/@٤٥ . ١٥ ـ وُعيون جنّاٍت ã| Ò1تَّقXا ٕانَّ
]ع	 َعيناء@, واXؤّنث ,@ Òع�Aٔا bع اAٔبيض@: bع كالِبيض :@Ì»بالك الِع� وأمّا

العضو@/ هذا جهة ã| وأبلغ أ@كمل يكون ما

/@٤٨ . ٣٧ ـ ِع1 الطَّرف Íاُت ß¼قا وعنَدُهم
/@٥٤ . ٤٤ ـ ِع1 وٍر ÔM جناُهم وزوَّ @َكذلک

قا¼Íات كوuا مع جهة@, ّ أيى من الشكل ã| بالغة جالبة أعيyّن كون ٕاشارة@ٕا�
وحوراً@/

Nريى ماء من ويؤخذ Oرج ما والَمسير@, كاÒXبيع مفعول Ëºٕا فهو الَمعين@: وأمّا
ومَع�@/ عائن ماء يقال منبعه@, عن

فٕاّن ب«Îولة@: ا�اريى اXاء ]ع	 معن@, ماّدة من مأخوذة الكلمة أّن ا¡ّق ولكّن
للمفعول@/ Ø ã	بXا مyا يشتّق Ø$ح A@تتعّدي اXاّدة

معن@/ راجع ـ الصفة wذه يتّصف ما ]ع	 فعيل وزان ع� فالكلمة

/@٣٠ . ٦٧ ـ َمع1 ]اء يأتيكُم ن Ò Òf غوراً@ ماؤكُم أصَبح ان Ôrُقلأرأي
/@١٨ . ٥٦ ـ َمع1 ِمن وكأٍس وأباريَق بأ@كواب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٣٤٧ عيىّ

:@ عيىّ

وقد عنه@/ عجـز تعب@: باب من َعيّاً يَعييى حّجـته وعن باAٔمر عِييى ـ مصبا

ãæوأعيا لوجهه@, vتد n باAٔمر@: وعِييى ,@ ّ وَعِييى ٌّ َعيى فالرجل ,@ َّ عيى فيقال ãÏÈاXا يدغم
ومتعّدياً@/ Aزماً يستَعمل فأعييت@, ã	أتعب @كذا@:

وَعيّاُن@: ,@ ّ وَعِييى ,@ ٌّ َعيى وهو واسـَتعيا@, وَتعايا@, ,@ وَعِييى ِعيّاً@, باAٔمر َّ عيى ـ لسا
حّجته عن يَعيا َ َعِييى ويقال@: وأِعيّاء@/ أِعيياء :@ ّ الَعِييى وbع ٕاحكامه@/ يُطق nو عنه عجز
عمله@/ لوجه vتَِد n ٕاذا وعنه@: به فيَعيا sًعم يتكلّف والرجل /@ ّ وَحيى َحِييى مثل َعيّاً@,

Ôالّسـ� وأعيَي ,@ كَلَّ ãÏ¾اXا وأعيَي /@Íß½َح اXنطق@: ã| وَعِييى َجِهلتـه@/ فsناً@: وعييت
ويقال له@/ دواء A الّذيى الَعـياء@: الداء الّليث من وحكي وطّلَحه@/ أ@كلَّه وLوه@: Òالبَع�

مق@/ Ô¡ا العياء@: الداء

لوجـهه@, vتد n ٕاذا :@ وَعِييى بأمره ّ َعيى ويقال@: البـيان@/ خsف :@ ّ الِعيى ـ صحا
له@, دواء A صعب َعياء@: وداء ]ع	@/ وَتعايا@: وتَعيّي اAٔمر عليه وأعيي أ@ك5@/ واAٕدغام
vتِد n ٕاذا َعياياء@: وbل له@/ v@Aتدي ء ãÏ¿ب ãçتأ أن والُمعاياة اAٔطبّاء@/ أعيا @كأ نّه

للÍÙÉاب@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

العـوي@, ـ@ مواّد وب� وبيyا تعب@, ã| كsلة هو اXاّدة@: ã| الواحد اAٔصل أّن
أ@ك#@/ ٕاشتقاق العيل@: العوه@, الع	@,

وحصول تعب ع� يدّل الياء ]ناسـبة ّ والعيى و¼Íف@/ Ø ã Ò� ع� يدّل والعوي
اAلتواء@/ ã| وكsلة ثقل
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عيىّ ٣٤٨

القدرة@/ يقابله العجز@: أّن Fك@
الراحة@/ يقابله والتعب@:
الثقل@/ ]ع	 والكsلة@:

والتضّيق@/ ا¤دوديّة هو :@Í½¡وا

آثاره fن وغ�Yا@: Í½¡وا العجز وأمّا تعب@/ مع كsلة هو اAٔصل أّن فظهر
ولوازمه@/

/@١٥ . ٥٠ ـ َجديد َخْلٍق ِمن َلبٍْس ã| ُهْم َبْل اOّٔوِل لِق Òòبا أفَعيينا
ـ الَمْوتيى ييى Ö ÔJ َع�أن بقادٍر لقهّن ÒR يَعيىَ Ònو رَض َOٔوا واِت مى السَّ َخَلَق الَّذيى

/@٣٣ . ٤٦

فكيف :@Fzف وما واAٔرض ال«Êوات خلقه من وثقل تعب له Jصل n ٕاذا أيى
وٕاعادة@/ ٕاحياء وعن ّ ثانويى خلق عن يعجز

التحقيق كتاب من الثامن ا£لّد وهو ا�زء هذا ٕا[ام ã| ã	وفّق الّذيى e وا¡مد
ٕانّه أسـتع� eوبا الفاء@, حرف وأولّه التاسع ا£لّد ويتلوه ,@hالكر القرآن كلFت ã|

/@ Øk @/@ ه ـ ٢٠.@١٢.@٦١ = ١٤٠٣ سنة من ج@١ ٢٥ ã| وذلک مع�@, خ�
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الفهارس
الكتاب ã| المسّماة اXآخذ
الكتاب ã| اXهّمة اXوضوعات
ـيَغ الصِّ ببعض يتعلّق ما
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٣٥١ الكتاب ã| المسّماة اXآخذ الفهارس@:

الفهارس
الكتاب ã| المسّماة اXآخذ@

صفحة موضوعاتمهّمة

١٢ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والعبادة العبوديّة حقيقة
٤٩ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والعاجلة العجلة@, صفة
٥٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ّ واAٔعجميى العجمة@,
٦٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / واAٔعFل الصفات ã| الَعدل
٩٢ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / السلوك ã| `سة َمراحل
٩٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اsXئكة وعروج الَمعارج@,
١٠٢ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الرّب عرش العرِش@, ã| Iقيق
١١٢ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اÊºAٔء وَعرض الَعْرض@, مع	
١١٩ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اAٔعراف اXعروف@, الُعرف@,
١٣١ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وحاAته �ص~ Ø ãMّالن ُعزير
١٣٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / كورش Gراسف@, ,@ÍÚ½ نَ ت ÒR
١٣٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / العزيز ـ تعا� eا ã| العّزة صفة
١٤٦ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / العلم اُولو العزم@, صفة
١٥٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / رموزه ومن عسق@,

عن اAٕشكال يرتفع وwا اXفهوم@, ã| مأخوذة غ� اòارجة اòصوصيّات
١٦٠ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / القيامة ã| موضوعات
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الكتاب ã| المسّماة اXآخذ الفهارس@: ٣٥٢

١٦٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ï»وع اXقاربة@, أفعال
١٧٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /Í½والع اAٕعصار@, حقيقة
١٨٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / عاصف يوم والعاصفات@,
٢٠٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / العطوفة وحقيقة الَعطوف@, Ëºٕا
٢١٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وحقيقته ,@oالعظ Ëºٕا
٢١٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / هو@! ما الِعفريت
٢٢٩ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والُعقَد الُعقود@, حقيقة
٢٣٨ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وآثاره العقل حقيقة
٢٥١ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والقدرة والعلم ا¡ياة صفة
٢٦١ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وحقيقته Ø ãالع� Ëºٕا
٢٦٩ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / القرآن ã| بعمران اXسّمون
٢٨٨ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ãJا¡قي ومعناه عنَد@,
٢٩٢ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Fxوحقيق واAٔغsل@, الُعنق@,
٣٠٨ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / nالعوا ã| اXعاد حقيقة
٣١١ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وخصوصيّاtم عاد قوم
٣٢٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الّزوجات تعّدد
٣٣٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / به يتعلّق وما �ع~ Ï»عي
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٣٥٣ الكتاب ã| عyا اXنقولة الكتب

الكتاب ã| عyا الكتباXنقولة

/@ ه ـ ١٣٧٢ ,@Í½م طبع مفتاح@, رمزيى للدكتور ـ@ التذكرة@ ٕاحياء
م@/ ـ ١٩٦٠ ,@Í½م ,@ للزÌ¿Uيى البsغة أساس

/@ ه ـ ١٣٧٨ ,@Í½م ُدريد@, Aبن اAشتقاق
/@ Ø ãèعر بريطانيا@, طبع لوقا@, ٕاSيل
/@ Ø ãèعر بريطانيا@, طبع ,@ Ø$م ٕاSيل

م@/ ـ ١٩١٩ Vّلدات@, ٦ باريز@, طبع ,@ ØãÏºللمقد والتار± البَدء
/@ ه ـ ١٢٨٥ جزءان@, ,@Í½م طبع ,@ الورديى ابن تار±

م@/ ـ ١٩٦٦ Vلّداً@, ١٥ ,@Í½م طبع ,@ لsٔزهريى اللغة ã| الxذيب
/@ ه ـ ١٣٤٤ حيدرآباد@, ã| Vلّدات ٤ ُدريد Aبن اللغة ã| ا�مهرة

/@ ه ـ ١٣٣٠ ,@Í½م طبع جزءان@, ,@ م�يى للدَّ ا¡يوان حياة
/@ ه ـ ١٢٩٨ ت#يز@, ٕايران@, طبع ,@ ãÏÈللر الكافية ¾Ìح

/@ ه ـ ١٢٧٠ ٕايران@, طبع ,@ للجوهريى اللغة َصحاح
بريطانيا@/ طبع اXقّدس@, الكتاب من عزرا@, @كتاب

/@ ه ـ ١٣٨٦ بغداد@, اAّٔول@, ا£لّد للخليل@, اللغة ã| الع�
/@ ه ـ ١٣٣٤ طهران@, Vّلدان@, اللغات@, ã| ,@ ãJتطبي فرهنگ

/@ ه ـ ١٣٥٣ ,@Í½م ,@ للعسكريى اللغويّة الفروق
بالفارسّية@/ ب�وت@, ها@كس@, IسX اXقّدس الكتاب قاموس

م@/ ـ ١٩٧٠ طبع لقوbان@, Ø ãèعر ّ ع#يى قاموس @= قع@
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الكتاب ã| عyا اXنقولة الكتب ٣٥٤

/@ ه ـ ١٣٠٣ ,@Í½م Vلّداً@, ١٢ ,@ َزريى Ò�ا اAٔث� Aبن الكامل
/@ ه ـ ١٣٦٠ حيدرآباد@, طبع Vّلدات@, ٣ قَطاع@, Aبن اAٔفعال @كتاب
/@ ه ـ ١٣٧٦ Vلّداً@, ١٥ ب�وت@, منظور@, Aبن العرب لسان @= لسا@
/@ ه ـ ١٣٤٦ Vّلدان@, ,@Í½م ,@ للمسعوديى الذهب@, @مُروج = اXروج@

/@ ه ـ ١٣١٣ ,@Í½م ,@ للفيّوميى اللغة @مصباح =@ مصبا
م@/ ـ ١٩٦٠ ,@Í½م ثروت@, من بالتحقيق قُتيبة Aبن اXعارف

م@/ ـ ١٩٥٧ ب�وت@, Vّلدات@, ٥ ,@ للَحَمويى البلدان معجم
/@ ه ـ ١٣٢٤ ,@Í½م طبع للراغب@, القرآن مفردات @= مفر@

/@ ه ١٣٩٠ Vّلدات@, ٦ ,@Í½م فارس@, Aبن اللغة مَقاييس ـ@ مقا@
/@ ه ـ ١٢٧٨ بغداد@, طبع ,@ للقلقشنديى اAٕرب uاية

واAٔدب@/ التار± كتب فأ@ك5 التأليف@: ã| اXراجع وأمّا
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٣٥٥ الكتاب ã| اXهّمة اXوضوعات

الكتاب ã| اXوضوعاتاXهّمة

ـيَغ ببعضالصِّ يتعّلق ما

صفحة وخصوصيّاtا َمعانzا ã|
٢٥٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَعل
٣٢٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَعال
٢٥٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَعالة
٢٥٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فاَعل
٢٢٥ و ١٥٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَِعل
١٥٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَعيل
٩٩ و ٨٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ّ اXيميى اXصدر
١٥١ و ١١٣ و ٥٠ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / أفَعَل
١٥١ و ١١٣ و ٥٠ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فعَّل
٢٢٤ و ١٥٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فاَعَل
٢١٠ و ١٥٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تفاَعل
٩٨ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / إفتَعل
١٤٩ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٕاستفعل
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